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 Exercícios O Islã 

 
1. A religião muçulmana, que contribuiu para unificar os povos de origem árabe e lhes forneceu 
amparo espiritual ao longo de sua expansão, 

a) Inspirava a forma de governo parlamentar, pois os líderes religiosos reuniam-se em 
assembleia proporcional. 

b) Pregava o politeísmo na medida em que reconhecia a adoração de vários deuses. 
c) Retirava sua orientação dos textos considerados sagrados, contidos no Corão. 
d) Reconhecia em Maomé o único e verdadeiro Deus a ser adorado pelos islamitas. 
e) Tinha como seu mais importante centro espiritual a cidade de Bagdá. 

 
 
2. A pregação de Maomé fez-se inicialmente em Meca, e atemorizou os coraixitas, guardiões da 
Caaba e beneficiados com o comércio caravaneiro. A principal preocupação de Maomé foi: 

a) Destruir o predomínio comercial em Meca, em benefício da cidade de Medina, que o 
adotou. 

b) Promover uma aliança entre as cidades árabes para combater os beduínos, que vivam na 
pilhagem e 
impediam o desenvolvimento comercial. 

c) Estabelecer uma doutrina sincrética, que pudesse ser assimilada tanto pelos beduínos do 
deserto, 
como por cristãos e principalmente judeus. 

d) Desenvolver uma doutrina que promovesse a unificação religiosa, favorecendo a unidade 
política, 
necessária para superação das grandes dificuldades dos árabes. 

e) Criar condições para o expansionismo árabe que possibilitasse o enriquecimento dos 
povos beduínos, marginalizados no deserto. 

 
 
3. A Hégira assinala: 

a) Um marco histórico para o início do calendário judaico; 
b) A reunificação do império Romano sob Justiniano; 
c) A fuga de Maomé de Meca para Medina; 
d) O domínio dos navegantes escandinavos sobre os mares Báltico e do Norte; 
e) A tomada de Constantinopla pelos turcos. 
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