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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 5

1.  (Osec-SP) Os fenícios dedicavam-se, primordialmente ao comércio marítimo, porque:
a) era grande seu excedente agrícola.
b) sua organização militar lhes garantia o domínio dos mares.
c) sua localização geográfica os induzia a isso.
d) sua organização política era fortemente centralizada.
e) sua atividade militar lhes proporcionava numerosos escravos para atuar nas galeras como re-
madores.

2.  A cultura fenícia começou a desenvolver-se por volta do século XIV a.C. Indique a origem da 
palavra phoinikés e explique como era desenvolvida a obtenção da tinta para tecidos, pelos fení-
cios.

3.  Leia atentamente.

 “Tu, Tiro, dizias: ‘Eu sou um navio de beleza perfeita.’
 As tuas fronteiras estão postas em pleno mar, os teus edificadores te dotaram de uma be-
leza perfeita.
 De zimbro do Sanir fabricaram as tábuas das tuas naus, tomaram um cedro do Líbano 
para construir um mastro.”

BÍBLIA. Ezequiel. A Bíblia de Jerusalém. Cap. 27, vers. 3-9.

Agora responda:
a) O que é Tiro? Qual sua importância histórica?
b) Qual a importância do cedro para as sociedades fenícias? Explique.

4. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso).
a) Os fenícios foram grandes artesãos: produziam tecidos, jóias, perfumes, vidro etc. (     ) 
b) Os fenícios compravam lã na Mesopotâmia e linho, marfim e pedras preciosas no Egito. (     )
c) Os gregos eram temidos pelos fenícios, devido as suas atividades de pirataria. (     )
d) Na Antiguidade havia um respeito mútuo entre os povos e suas embarcações, sem a ocorrên-
cia de saques e invasões. (     )
e) A navegação avançada permitiu aos fenícios cruzar o Mar Mediterrâneo e chegar ao Oceano 
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Atlântico. (     )

5.  Apesar de estarem ligado ao mar, a agricultura e o pastoreio foram a base da alimentação dos 
fenícios. Indique os nomes dos deuses fenícios e qual a relação existente entre a religião e as 
práticas alimentares fenícias.

6. Sobre a fixação dos hebreus, faça a ligação correta.

COSTA     Galiléia

      Mar Mediterrâneo

MONTANHAS    Rio Jordão

      Samaria

VALES     Judéia

7.  Complete a tabela com pelo menos um exemplo para cada item.

A Bíblia e a cultura

Nomes Bíblicos

Expressões do dia a dia

Temas bíblicos na arte

8.  A família hebraica era patriarcal, ou seja, o homem tinha autoridade sobre a esposa e os filhos. 
Indique o que era permitido nos primeiros tempos e explique qual o maior desejo de todos os ho-
mens.
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9.  Complete:
a) Os hebreus foram o primeiro povo __________________________ de que se tem conheci-
mento.
b) Eles elaboraram um pensamento religioso baseado na existência de um único deus, criador do 
_____________________ e da ____________________
c) Os hebreus eram proibidos de representar seu deus por meio de ___________________ ou 
_____________________
d) O culto a ídolos era negado por um dos _________     __________________

10.  As tribos hebreias formaram uma confederação que não tinha uma capital ou exército perma-
nente. Indique e explique qual a importância de Jerusalém para essas tribos.


