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Atividades Suplementares

Capítulo 1 O mundo árabe-muçulmano

1  B

 O texto traz alguns aspectos históricos acerca da religiosi-
dade dos islamitas, enfocando na descrição do culto aos 
ídolos e dos elementos presentes nas imagens. Por fim, 
Julien Ries afirma que, em Meca, havia uma variedade de 
deidades religiosas, o que torna a alternativa B correta.

2  A sociedade árabe do século VII era caracterizada pela des-
centralização política. A ausência de um poder central que 
unificasse toda a península fez com que ele estivesse frag-
mentado entre diversos clãs. No que se refere à economia, 
as principais atividades eram o pastoreio e o comércio, 
especialmente nas cidades que surgiram no caminho das 
rotas comerciais, como a cidade de Meca. O intercâmbio 
de mercadorias entre regiões distantes se constituía como 
o principal objeto de riqueza da sociedade árabe, e isso 
propiciou a formação de uma elite econômica.

3  E

 O princípio evidenciado no trecho de Filoramo é a uni-
cidade de Deus e a missão profética de Maomé. Sendo 
assim, Maomé não é uma deidade; ele foi um mensa-
geiro da palavra de Alá. Esse fato fica explícito na última 
frase, em que afirma existir apenas um Deus.

4  B

 O profeta Maomé foi um líder político que trouxe a uni-
ficação de comunidades árabes com base nos princípios 
religiosos do islamismo. O texto não menciona uma esta-
bilização de Maomé, tampouco o desejo da mistura teoló-
gica com o cristianismo e a expansão forçada e lenta. 

5  A jihad é o esforço da comunidade islâmica em expandir 
sua fé por meio da evangelização. Assim, a jihad é um 
elemento relevante da proposta islâmica de propagação 
dos ensinamentos de Maomé e deve ser empreendida, 
de acordo com o islamismo, em casos de confronto com 
infiéis. Esse esforço comunitário de sacrifício da própria 
vida em nome da expansão religiosa seria recompen-
sado pela salvação dos mártires mortos em conflito.

6  A disputa entre sunitas e xiitas se iniciou com a morte de 
Maomé no ano de 632 e remete a formas de interpretação 
teológica, a rituais litúrgicos e, em especial, ao processo 
sucessório do profeta falecido. Como não havia uma defi-
nição clara sobre quem deveria ser o sucessor de Maomé 
diante do islamismo, surgiram duas vertentes principais: 

a vertente sunita, majoritária e defensora da sucessão polí-
tico-religiosa de lideranças da comunidade, em que a elei-
ção do califa se daria pela escolha da comunidade muçul-
mana; em oposição se constituiu a vertente xiita, partidária 
de Ali, genro de Maomé, e defensora da hereditariedade 
e dos laços consanguíneos como critério distintivo na defi-
nição da autoridade religiosa e política.

7  O islã se caracterizou por conferir relativa tolerância reli-
giosa aos povos de regiões conquistadas, em especial aos 
povos cristãos e judaicos, cujas fés se baseiam em princí-
pios que foram uma inspiração à religião islâmica. Assim, 
deve ser justificado que a permanência do ensinamento 
religioso judaico em uma das principais cidades muçulma-
nas, como um polo teológico do judaísmo, demonstra a 
relativa autonomia religiosa nas regiões conquistadas.  

8  A

 A expansão do islamismo se deu de forma rápida e em 
diversos povos que possuíam religiões e tradições dis-
tintas dos árabes. Formou-se, então, uma “colcha de 
retalhos” das diversas culturas e economias. 

9  É importante destacar a introdução da produção de 
papel na cultura árabe-islâmica. A assimilação e a adap-
tação da técnica chinesa de produção de papel a partir 
do linho e do cânhamo permitiram maior flexibilidade, 
rapidez de transporte e custos acessíveis. Com efeito, 
esses aspectos da produção de papel estimularam sua 
maior utilização e disseminação nos mais diversos cam-
pos da vida social, seja para o controle da política buro-
crática estatal, seja para a circulação de conhecimento 
por meio da confecção de livros literários e filosóficos, 
tratados astronômicos, traduções de textos clássicos 
etc. Essa maior circulação de informações escritas esti-
mulou a constituição de grandes acervos bibliográficos.   

10  O desenvolvimento de uma cultura de estudos astronô-
micos pelos muçulmanos durante a expansão da religião 
contribuiu para o florescimento de novos conhecimentos 
sobre os corpos celestes. Entre eles, a observação da 
passagem do tempo com base no posicionamento das 
estrelas. Nesse sentido, identificar o horário do dia ou da 
noite se tornou algo dotado de maior exatidão, o que 
contribuiu para a organização da vida cotidiana, religiosa 
e econômica. De modo similar, os conhecimentos sobre 
o posicionamento e o movimento do Sol e dos planetas 
auxiliaram na regulação do próprio calendário islâmico.

11  C

 Mesquita é o nome dado pelos muçulmanos ao templo 
dedicado ao culto religioso.


