
 

 COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS – CUIABÁ-MT 

DISCIPLINA: História – PROFESSOR(A): Cássia 

ALUNO(A): _______________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 7º C/D  

 

Conteúdos: Árabes 

 

1- O principal centro de culto e peregrinação dos árabes localiza-se: 

a) Israel 

b) Roma 

c) Meca 

d) Natal 

 

2- Os grupos humanos que habitavam o deserto não tinham unidade política; a maioria vivia dispersa, cada 

grupo com suas leis e chefe tribais chamados de: 

a) Germânicos 

b) Beduínos 

c) Romanos 

d) Gregos 

 

3-No interior da ___________, ficavam centenas de símbolos religiosos de todos os clãs. 

a) Casa 

b) Mosteiro 

c) Caaba 

d) vila 

 

4-Nome do livro sagrado para os Islâmicos. 

a) Bíblia 

b) Alcorão 

c) Atos 

d) Baviera 

 



5- Hostilizado pela elite da cidade e pelos seguidores de outros deuses, Maomé fugiu, em 622, para a cidade 

de Yatrib. A partir daí passou a se chamar _________. Nome de origem árabe que significa “ cidade do 

profeta”. E o episódio da fuga, conhecido com__________, marca o início do calendário mulçumano. 

a) Medina, Hégira. 

b) Roma, Hégira 

c) Israel, Batalha dos povos. 

d) Medina, Batalha dos povos. 

 

6- Qual o nome da batalha de 732, onde o exército franco de Carlos Martel impediu o avanço árabe. 

a) Batalha de Poitiers 

b) Batalha dos povos 

c) Batalha Justa. 

d) Batalha de Martel 

 

7- (USP-SP) Assinale, de acordo com o seguinte código: 

 

I – A Hégira foi a fuga de Maomé pra Yatrib, que em sua homenagem passou a ser chamada Medina. 

II – Sob a direção do Califa Omar, a conquista muçulmana rapidamente englobou o Oriente Médio,sendo 

conduzida para o Ocidente, no tempo dos Omíadas. 

III – Maomé quebrou os ídolos existentes na Caaba, em Meca, no ano 630, marcando com esse ato o início 

oficial do Islão. 

 

a) I, II e III corretas. 

b) Apenas a I está correta. 

c) I e II corretas. 

d) I e III corretas. 

e) II e III corretas. 

 

8-  Complete o quadro com informações sobre o islã. 

 O ISLÃ  

Quando e por que foi fundado  

Diferença básica em relação as crenças 

Pré-islamicas. 

 

Livro Sagrado  

Significado e importância da Hégira 

 

 



 

 

Significado da Jihad  

    

 

9- Os pastores nômades conhecidos como beduínos criavam: 

a)camelos, carneiros e cabras, animais que suportavam o clima quente e seco do deserto 

b) cavalo, búfalo. 

c) peixes, aves e cobras. 

d) cabras e cavalos. 

 

10- As mais importantes cidades eram: 

a) Medina e Meca. 

b) Belém e vaticano. 

c) Roma e Israel 

d) Natal e Meca. 

 

11- “A visita à cidade de Meca é uma das obrigações de todo muçulmano. Ela faz parte dos cinco pilares 

do Islã.” Cite e explique, com suas palavras, os cinco pilares do Islã. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

12- Leia o trecho atentamente e responda às questões. 

Gana 

 

Gana já era conhecida como a terra do ouro desde o século VIII, por causa da existência de reservas desse 

metal e do comércio estabelecido com o Norte da África, que trocava, entre outros produtos, o ouro por sal. 

 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: 

Contexto, 2008. 4Cópia autorizada. 

a) Onde era explorado o ouro de Gana e para que servia? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

13- Sobre Meca e a religião dos antigos árabes julgue os itens em Certo (C) ou Errado (E). 

 



(C) (E) O principal centro de culto e peregrinação dos antigos árabes era Meca, onde se localizava um 

santuário conhecido como Caaba. 

(C) (E) A intensa prática comercial em Meca transformou-a em um centro religioso para todos os povos 

árabes. 

(C) (E)Os guardiões de Meca eram integrantes da Tribo dos coraixitas. 

(C) (E) No interior da Caaba ficavam centenas de símbolos religiosos de todos os clãs. Dentre esses 

símbolos destacava-se a Pedra Negra, que, segundo a tradição era branca, e escureceu devido aos pecados 

dos Homens. 

(C) (E) A cidade de Meda ainda hoje é um grande centro religioso e comercial no mundo árabe. 

 

14- Escreva as 4 obrigações dos Muçulmanos como práticas religiosas. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


