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1 Observe o mapa e responda.

A Fenícia e suas colônias

Fonte: KINDER,
Hermann;
HILGEMANN, Werner.
Atlas historique. Paris:
Perrin, 1992. p. 34.

a) Identifique, na legenda e no mapa, pin-
tando com as cores indicadas:
• Área de localização da Fenícia. (laranja)
• Cidades-Estado fenícias. (vermelho)
• Colônias fenícias. (marrom)
• Rotas comerciais. (verde)
• Mar Mediterrâneo. (azul)

b)Escreva no mapa o nome do lugar mais
distante que os fenícios alcançaram.

c) Explique a importância do mar Mediterrâ-
neo para os fenícios.

2 Complete um informe sobre o povo fenício.

Os fenícios ocupavam uma estreita faixa de
terra, localizada entre o mar  e as
montanhas do atual  . As altas mon-
tanhas e a proximidade do mar levaram os
fenícios a desenvolver o  marítimo,
atividade em que esse povo mais se desta-
cou. Uma demonstração da presença de
mercadores fenícios na costa do mar Medi-
terrâneo eram as  , armazéns onde
eles guardavam seus produtos e adquiriam
artigos trazidos de outras regiões. Diferen-
temente dos egípcios, os fenícios não for-
maram um  unificado. As cidades
fenícias eram  , ou seja, funcionavam
de modo  umas das outras. Entre elas,
destacaram-se  , Sídon e  .
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Texto para as questões 3 e 4.

O alfabeto

“É a série de letras usadas na escrita de uma lín-
gua. A palavra vem de alpha e beta, as duas pri-
meiras letras do alfabeto grego. O alfabeto que
usamos chama-se romano, e é composto de 23
letras, sendo que outras línguas usam mais três
letras, o ‘k’, o ‘w’ e o ‘y’, que não são usadas no
português. Apesar de chamar-se romano, o nosso
alfabeto não foi inventado por esse povo, pois já
vinha se desenvolvendo havia milhares de anos.”

SOUZA, Idelbrando David de. A escrita e o alfabeto:
da origem aos nossos dias. Brasília:

Thesaurus/Asefe, 1992. p. 39.

3 Assinale as afirmativas corretas.

a) O alfabeto que usamos foi inventado pe-
los gregos.

b)O nosso alfabeto foi inventado pelos gre-
gos e romanos.

c) O alfabeto é constituído de um conjunto
de letras usadas na escrita de uma língua.

d)A invenção do alfabeto é anterior aos gre-
gos e aos romanos.

4 Responda.

a) A quem se atribui a invenção do alfabe-
to? Qual a diferença entre esse primeiro
alfabeto e o criado pelos gregos?

b)Qual a importância do alfabeto?
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5 Associe cada letra a um número.
a) Torá.
b)Canaã.
c) Cativeiro da Babilônia.
d)Diáspora.
e) Sinagoga.

1. Lugar onde os judeus se reúnem para orar.
2. Principal fonte de estudo do povo hebreu.
3. Período em que parte dos hebreus perma-

neceu como prisioneira na Mesopotâmia.
4. A Palestina, que os hebreus considera-

vam a Terra Prometida.
5. Nome que se dá à dispersão dos judeus

por várias partes do Império Romano.

6 Observe a imagem, complete a ficha e
responda.

Leia o texto e responda às questões 7 a 10.

Uma casa para o Senhor

“Hirão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão,
pois soubera que ele havia sido sagrado rei em lu-
gar de seu pai. [...] Salomão mandou dizer a Hirão:
‘Sabes que Davi, meu pai, por causa das guerras
que o cercaram, não pôde construir uma casa para
o nome do Senhor [...]. Agora, porém, o Senhor,
meu Deus, concedeu-me paz de todos os lados; não
há mais adversários, nem ameaça de calamidade.
Tenho a intenção de construir uma casa para o nome
do Senhor, meu Deus [...]. Ordena agora que me
cortem cedros do Líbano; meus servos estarão com
os teus servos; [...]’. Hirão mandou dizer a Salomão:
‘Recebi tua mensagem. Mandar-te-ei toda a madei-
ra de cedro e de cipreste que desejares. Meus ser-
vos fá-la-ão descer do Líbano até o mar; e eu a trans-
portarei pelo mar em comboios flutuantes até o lu-
gar que me indicares. Por teu lado, desejo que for-
neças víveres à minha casa’. Assim, Hirão forneceu
a Salomão madeira de cedro e de cipreste [...]. E
Salomão deu a Hirão vinte mil kores de trigo como
alimento para sua casa, e vinte kores de óleo vir-
gem [...]. A harmonia entre Hirão e Salomão foi
perfeita; fizeram, ambos, uma aliança.”

Bíblia: tradução ecumênica. São Paulo: Loyola,
1994. p. 506-507.

7 Segundo o texto, qual a diferença entre
o reinado de Davi e o de Salomão?

8 O texto trata de uma aliança entre dois reis.
a) Que povos eles representavam?
b)O que levou Salomão a procurar o rei de Tiro?
c) Como os dois reis concretizaram a aliança?

9 Assinale as alternativas corretas sobre o
texto e o trabalho do historiador.
a) O texto foi retirado da Bíblia, a principal

fonte de estudo do povo hebreu.
b)Para os historiadores, a Bíblia é um documen-

to que contém uma verdade inquestionável.
c) Esse documento nos fornece informa-

ções sobre as relações comerciais entre
os hebreus e os povos vizinhos.

d)Em seu trabalho, os historiadores procuram
comparar as informações contidas na Bíblia
com as fornecidas por outros documentos.
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Título da obra: 

Autor: 

Época em que foi produzida: 

Técnica utilizada: 

a) Quem é a personagem representada na
gravura?

b)Que momento da história dessa perso-
nagem foi representado na gravura?

Moisés com
as tábuas da lei,
gravura de
Gustave Doré,
século XIX.

Glossário

Kores: unidade de medida antiga que corresponde,
aproximadamente, a 450 litros.
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Respostas

Título da obra: Moisés com as tábuas da lei.

Autor: Gustave Doré.

Época em que foi produzida: século XIX.

Técnica utilizada: gravura.

Fenícios e hebreus

1. a) Verificar resposta no mapa da página 105 do livro.

b) O lugar mais distante que os fenícios alcançaram foi a
Bretanha. Talvez os alunos respondam “Inglaterra”. Essa
resposta deve ser considerada, feita a ressalva de que essa
denominação é de um período posterior.

c) O relevo da Fenícia, dominado por altas montanhas, dificul-
tou a penetração do território em direção ao leste. Assim,
os fenícios voltaram-se para o mar. Para isso, eles desen-
volveram técnicas avançadas de navegação, tornaram-se
grandes navegadores e comerciantes marítimos e conquis-
taram terras banhadas pelo mar Mediterrâneo.

2. Os fenícios ocupavam uma estreita faixa de terra, localizada
entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. As
altas montanhas e a proximidade do mar levaram os fenícios a
desenvolver o comércio marítimo, atividade em que esse povo
mais se destacou. Uma demonstração da presença de merca-
dores fenícios na costa do mar Mediterrâneo eram as feitorias,
armazéns onde eles guardavam seus produtos e adquiriam arti-
gos trazidos de outras regiões.  Diferentemente dos egípcios,
os fenícios não formaram um Estado unificado. As cidades
fenícias eram cidades-Estado, ou seja, funcionavam de modo
independente umas das outras. Entre elas, destacaram-se
Biblos, Sídon e Tiro.

3. c, d.

4. a) A criação do alfabeto é normalmente atribuída aos fenícios.
Esse primeiro alfabeto era composto de 22 letras. Mais tar-
de, os gregos o adaptaram e acrescenteram-lhe as vogais.

b) Resposta possível. A importância do alfabeto é que, com
ele, procura-se representar todos os sons de uma língua
utilizando apenas 23 letras, o que significa uma grande eco-
nomia de símbolos. Ao simplificar os símbolos, o alfabeto
possibilita que um número maior de pessoas domine a lín-
gua escrita.

5. a – 2, b – 4, c – 3, d – 5, e – 1.

6.

a) A personagem bíblica Moisés, um dos grandes líderes do
povo hebreu.

b) A gravura representa o momento em que Moisés, durante
a viagem que conduziu o povo hebreu de volta à  Palestina,
entrega aos israelitas as Tábuas da Lei, também conheci-
das como Os dez mandamentos.

7. O reinado de Davi foi marcado por guerras contra os povos
adversários e por calamidades; o reinado de Salomão, pelo
contrário, foi um período de paz e prosperidade.

8. a) O povo hebreu (Salomão) e os moradores de Tiro, uma ci-
dade fenícia (Hirão).

b) Salomão procurou Hirão, rei de Tiro, com o objetivo de ob-
ter madeira para a construção de uma casa para o Senhor, o
Templo de Jerusalém.

c) Hirão forneceu a Salomão madeiras de cedro e cipreste
para a construção do templo e Salomão forneceu ao rei de
Tiro trigo e óleo virgem.

9. a, c, d.


