
 
1. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como 

fundamento: 

 

a) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam 

essas religiões. 

b) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. 

c) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. 

d) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte. 

 

2. Leia as afirmações abaixo: 

I. Antes da origem do islamismo, faltava uma unidade política para as tribos do Oriente; 

II. A guerra santa foi fundamental para o islamismo se espalhar tanto pelo mundo. 

III. O islamismo serviu para desunir ainda mais as tribos rivais, gerando novas guerras. 

Estão corretas: 

a) Somente a I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente II e III estão corretas. 

d) Somente I e II estão corretas. 

 

3. “Maomé foi o fundador do (1)___________, religião(2)___________ que crê em 

(3)______________. 

Complete corretamente os espaços (1), (2) e (3), respectivamente 

a) (1) islamismo, (2) politeísta, (3) Cristo; 

b) (1)cristianismo, (2) monoteísta, (3) Alá; 

c) (1) islamismo, (2) monoteísta, (3) Alá; 

d) (1) judaísmo, (2) politeísta, (3) Alá; 

 

4. Cite 4 princípios da religião Islâmica. 

 

5. Quem foi Maomé? O que é a Jihad? 

 

6. O que foram as cruzadas? Cite 4 consequências deste período. 

 

7. Qual a importância política, religiosa e econômica de Maomé para os Árabes? 

 

8. Como surgiu a classe burguesa? Qual a sua importância? 

 

9. De que forma os senhores feudais foram perdendo seu poder político? 
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10. Escreva sobre a religião islâmica. 

 

11. Escreva sobre as Cruzadas. 

 

12. Escreva sobre a classe burguesa. 

 

13. Faça um resumo do capítulo 


