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01. A civilização cretense se caracterizava pelo prestígio e importância social desfrutados pelas mulheres, que diferentemente de outras 
civilizações da Antiguidade, estavam equiparadas aos homens, podendo praticar atividades econômicas, participar de torneios esportivos 
e liderar as práticas religiosas.

 Resposta: D

02. Entre os povos da Antiguidade o que mais se destacou por suas navegações, fruto de uma baixa diversidade de recursos, foram os 
fenícios; sendo um povo marcado pelos comércios marítimos e desenvolvimento do alfabeto para auxiliar no comércio.

 Resposta: C

03. A civilização fenícia dispunha de poucos recursos naturais que lhes garantisse a sobrevivência pelo desenvolvimento da agricultura 
de irrigação nos moldes praticados no Egito e Mesopotâmia, pois se localizava em uma estreita faixa de terra onde o solo era pouco 
fértil. A despeito dessa realidade, os fenícios tinham à sua disposição um litoral vasto com acesso fácil ao Mediterrâneo, facilitado pelo 
fato de disporem de reservas de madeira que lhes permitiram a obtenção da matéria-prima necessária para a construção de eficientes 
embarcações. Sem dúvida foram astutos comerciantes, tendo realizado comércio com diferentes povos e civilizações, se destacando 
além da construção naval, pela elaboração de um alfabeto fonético.

 Resposta: D

04. A religião dos fenícios era politeísta e animista, sendo comum a prática de sacrifícios, inclusive humanos.

 Resposta: C

05. Os fenícios desenvolveram sua economia comercial em rotas marítimas. A criação do alfabeto relacionou-se à necessidade de favorecer 
o comércio com povos que falavam línguas diferentes.

 Resposta: A

06. Não havia unidade política entre os povos da Fenícia, que se constituíam politicamente em cidades autônomas e independentes.

 Resposta: A

07. As referências apresentadas no enunciado não deixam dúvida quanto ao povo ao qual se deseja identificar. Trata-se da civilização 
fenícia.

 Resposta: A

08. A religião fenícia se caracterizava pelo politeísmo, animismo e pela prática de sacrifícios, inclusive humanos. O dualismo foi uma 
importante característica da civilização persa.

 Resposta: E

09. Na Antiguidade Oriental era normal a presença de estruturas políticas teocráticas que relacionavam o poder político à vontade das 
divindades cultuadas. Outra prática comum era o culto a diversos deuses, definido como politeísmo.

 Resposta: C

10. As práticas religiosas dos povos da Antiguidade Oriental foram importantes instrumentos de preservação e justificação do poder político, 
estando intimamente ligadas a estes, para os quais serviam ainda de fundamentação ideológica e instrumento de controle social.

 Resposta: C
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