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01 - (UFMS/2001)      
Dos muitos legados que os povos da Antigüidade 
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. 

 
02 - (UFTM MG/2006)     

Na Antigüidade, 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. 
 
03 - (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. 

 
04 - (PUC PR/2006)     

Algumas civilizações da Idade Antiga, embora 
brilhantes, não formaram estados unificados, ou seja, 
sempre foram politicamente fragmentadas, mostrando 
o predomínio periódico de algumas cidades. 

 
São exemplos desse enunciado as civilizações: 
a) persa e egípcia. 
b) romana e hebraica. 
c) sumeriana e romana. 
d) acadiana e persa. 
e) grega e fenícia. 

 
05 - (UFC CE/2005)      

Os  fenícios, povo de origem semita que se fixou e 
desenvolveu as suas cidades numa faixa de 200  
quilômetros  situada  entre  o  mar  Mediterrâneo  e  as  
montanhas  do  atual  Líbano,  conheceram  o  apogeu  
da  sua  influência  a  partir  de  1400  a.C.  (destruição  
de  Cnossos  em  Creta).   
Entre  as  afirmações que se seguem, escolha aquela que 
caracteriza de maneira correta esse povo.  
a) Viviam num sistema político teocrático.  
b) Suas principais atividades econômicas eram 

agrícolas.  
c) Praticavam uma religião maniqueísta.  
d) Eram especializados no comércio marítimo.  
e) Seu alfabeto foi elaborado a partir do alfabeto 

grego.  
 
06 - (UFPB/2006)     

Sobre os povos da Antigüidade Oriental, é correto 
afirmar: 
a) A agricultura foi o principal fator de enriquecimento 

e desenvolvimento dos hebreus, devido ao 
aproveitamento das águas através de complexos e 
amplos sistemas de irrigação. 

b) A religião constituiu a principal herança deixada 
pelos egípcios, de onde provém o monoteísmo 
judaico. 

c) O comércio marítimo marcou a presença histórica 
dos fenícios, que estabeleceram contatos com 
diversos povos, ao longo da costa do Mar 
Mediterrâneo. 

d) A guerra de conquista foi a principal característica 
dos sumérios, povo que construiu um império que 
se estendia do Egito às fronteiras da Índia. 

e) A escrita cuneiforme, uma das mais importantes 
formas de registro escrito, produzido em blocos de 
argila, foi a principal contribuição dos persas, povo 
que habitou a Mesopotâmia. 

 
07 - (UFPI/2006)     

Na antiguidade podemos observar características 
especificas a cada povo. Assinale a alternativa cuja 
seqüência 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 
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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 idéia de 
Democracia. 

(  ) Construíram um vasto Império que se estendia pela 
Europa, Ásia e África. 

a) 1, 4, 5, 2 e 3. 
b) 1, 3, 5, 2 e 4. 
c) 1, 2, 3, 5 e 4. 
d) 4, 5, 2, 1 e 3 . 
e) 2, 4, 1, 5 e 3. 

 
08 - (UFMS/2006)     

O mapa a seguir coloca em destaque uma estreita faixa 
de terra na qual está atualmente localizado o Líbano. 
Por volta do III milênio a.C., instalou-se na região um 
povo semita que, devido à proximidade geográfica com 
o Egito, à ocorrência de um litoral que favorecia bons 
portos e à abundância do cedro utilizado na construção 
de navios, dominou, entre 1.400 e 600 a.C., o comércio 
mediterrâneo, substituindo os cretenses na exploração 
marítima e comercial. Entre as alternativas a seguir, 
assinale aquela que apresenta o povo caracterizado no 
texto. 

 

 
 

a) Fenícios. 
b) Palestinos. 
c) Hebreus. 
d) Hititas. 
e) Assírios. 

 
09 - (UFTM MG/2006)     

Na Antigüidade, 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. 

 
10 - (UECE/2011)    

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 Zaratrusta.  

d) Sua administração foi configurada por um forte 
regime monárquico e centralizador, sua riqueza 
cobria os gastos da rica corte.  
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GABARITO:  

 
1) Gab: 11 
 
2) Gab: C 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: E 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: C 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: B 
 
  
 


