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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 20 à 24 de abril). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
 

Fenícios 

 

1) Quais condições geográficas favoreceram a relação dos Fenícios (cananeus) com 
o mar? 
 

2) Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos Fenícios? 
 

3) Aquilo que chamamos de Fenícia não era um país ou um império, mas sim 
inúmeras cidades-estados com uma cultura, uma religião e uma língua 
semelhante. Explique, então, o que é uma cidade-estado. 

 
 

4) Explique o que é uma colônia? 
 

5) Como a criação de colônias, em regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo, 
contribuiu para o crescimento do comércio Fenício? 

 
 

 
Mesopotâmia 
 

1- Os primeiros povos que dominaram a Mesopotâmia foram os...... 

 

a)   Amoritas 

b)   Caldeus 

c)    Assírios 

d)   Sumérios 

 

2- A escrita na Mesopotâmia era: 

 

a)   Aramaica 

b)   Hieroglífica 

c)    Arábica 

d)   Cuneiforme 

 

3- (UFSM-RS) A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na 
Antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de: 



 
a) ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas. 
b) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a 
idade dos metais. 
c) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento 
socioeconômico. 
d) possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. 
e) abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado para 
desenvolvimento comercial. 
 
 

4- A Mesopotâmia, estreita faixa de terras, foi assim denominada pelos gregos por estar entre 
os rios: 
 

a) Assur e Lagash; 
b) Tigre e Eufrates; 
c) Nilo e Eridu; 
d) Jordão e Kish; 
e) Tibre e Akkad. 
 
 


