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História Hebraica 

 

Resumo 

 

Os hebreus são povos semitas que tem sua origem na  Mesopotâmia. Eles passaram  pela Babilônia e pela 

Síria, mas se estabeleceram e viveram no Oriente Médi.  Eles deram origem aos judeus e aos árabes, embora 

posteriormente o termo hebreu tenha sido  associado somente ao povo judeu. 

 

A história da política hebraica é dividida em três fases: 

 

Fase dos Patriarcas: onde por volta de 1750 a.C. os hebreus migraram para o Egito  onde se fixaram e 

conseguiram prosperar,  mas era perseguidos pelos  faraós egípcios que  os perseguiram e os escravizaram. 

Em 1250 a.C. os hebreus saíram do Egito liderados por Moisés para voltar à Palestina. Segundo a Bíblia, na 

volta do hebreus à Palestina que Moisés recebeu as tábuas contendo os dez mandamentos de Deus. 

 

Fase dos Juízes: momento em que chegaram a Palestina e esta estava habitada por vários  - como os 

cananeus e os filisteus - contra os quais lutaram.  Os hebreus, como  estavam divididos em doze tribos, 

escolheram vários juízes para comandá-los na luta pelas terras. 

 

Fase dos Reis: O primeiro rei foi Saul que suicidou após ser derrotado pelos filisteus e Davi foi seu sucessor 

que venceu Golias e conquistou o resto da Palestina. Ele  escolheu Jerusalém como capital do reino. Com a 

morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor. Salomão levou o povo hebreu ao ponto mais elevado de 

grandeza realizando obras grandiosas. 

 

Divisão da Palestina 

 

Após a morte de Salomão ocorreram várias revoltas e as tribos foram divididas em dois reinos: Israel e  Judá. 

A formação dos reinos fizeram com que os hebreus ficassem fragilizados aos ataques vizinhos. Após 

diversos ataques,  a Palestina foi dominada pelos macedônios, egípcios e romanos. O imperador romano Tito 

destruiu Jerusalém e expulsou os judeus da Palestina. Com isso, se iniciou a diáspora judaica, que durou mais 

de dezoito séculos. A Diáspora só chegou ao fim  em 1948 quando a ONU criou o atual Estado de Israel.  
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Exercícios 

 

1. Na Antiguidade muitos povos consideravam que as doenças eram enviadas pelos deuses. No final do 

século VIII a.C., quando os assírios sitiaram a  cidade de Jerusalém e ameaçaram invadi-la, uma 

epidemia virulenta acometeu o acampamento matando muitos soldados. Nessa ocasião, Ezequias, rei 

de Judá, considerou essa epidemia uma bênção de Deus.   Nesse contexto, marque a alternativa 

INCORRETA sobre a  religião dos hebreus: 

a) Os hebreus consideravam Deus como soberano absoluto,  fonte de todo o Universo e dono de uma 

vontade suprema.  

b) O Deus hebreu era transcendente, não se identificava com nenhuma força natural; estava acima da 

natureza.  

c) Os hebreus consideravam Deus bom e que fazia exigências éticas ao seu povo. Ao contrário dos 

deuses do Oriente Próximo, Deus não era atraído pela luxúria ou impelido pelo mal.  

d) Deus para os hebreus era uno, soberano, transcendente e bom.  

e) Para os hebreus o poder de Deus vinha de um poder preexistente, habitava a natureza e fazia parte 

dela. 

 

 

2. Diáspora é o termo que designa a dispersão dos hebreus por várias regiões do mundo, após serem 

expulsos de seu território no século II. Somente depois de 1948, com a criação do Estado de Israel, esse 

povo pôde voltar a se reunir num mesmo país. Entretanto, essa reconquista vem sendo, há quase meio 

século, motivo de contendas entre os israelenses e o povo ocupante daquela região. O ano de 1995, 

talvez, seja o marco do apaziguamento desses conflitos, uma vez que acordos têm sido realizados 

pelos seus líderes, sob a chancela da diplomacia internacional – o que, infelizmente, não impediu o 

assassinato do primeiro-ministro de Israel. O povo que provocou a dispersão dos hebreus no século II 

e o povo que manteve o confronto com os israelenses desde 1948 são, respectivamente: 

 

a) os egípcios e os iranianos. 

b) os romanos e os palestinos. 

c) os palestinos e os egípcios 

d) os romanos e os iranianos 

e) os egípcios e os palestinos. 

 

3. A organização política da civilização hebraica entrou em declínio a partir do século X, quando profundas 

crises e invasões assolaram os territórios hebreus. Tal situação ocorreu após a morte de qual rei hebreu, 

no ano de 935 a.C.? 

a) Davi 

b) Saul 

c) Jeroboão. 

d) Salomão. 

e) Roboão. 
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4. A história da civilização hebraica é marcada por diversos movimentos migratórios, bem como por 

conflitos internos e externos ao seu próprio povo na região do Oriente Médio. A partir de seus 

conhecimentos sobre a história dos hebreus, indique a alternativa que relaciona corretamente as 

afirmativas abaixo com os eventos apresentados:  

 

* Saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés.  

* Dispersão do povo hebreu provocada pelos romanos.  

* Divisão das tribos hebraicas em dois reinos: Israel e Judá.  

* Movimento feito pelos judeus espalhados pelo mundo inteiro para a volta à Terra Prometida.  

 

a) Diáspora – Êxodo – Cisma – Sionismo.  

b) Êxodo – Diáspora – Cisma – Sionismo.  

c) Cisma – Diáspora – Êxodo – Sionismo.  

d) Êxodo – Cisma – Diáspora – Sionismo. 

 

 

5. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização 

ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas 

hebraicas. A partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta.   

a) Originários da Arábia, os hebreus constituíram dois reinos: o de Judá e o de Israel na Palestina.   

b) As guerras geraram a unidade política dos hebreus. Esta unidade se firmou primeiro em torno de 

juízes e, depois em volta dos reis.   

c) Os profetas surgiram na Palestina por volta dos séculos VIII e VII a.C., quando ocorreu uma onda 

de protestos dos trabalhadores contra os comerciantes.   

d) A religião hebraica passou por diversas fases, evoluindo do politeísmo ao monoteísmo difundido 

pelos profetas.   

e) Os hebreus se organizaram social e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu 

início à Diáspora.  
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6. Entre os povos do oriente médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização 

ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas 

hebraicas. 

A partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta: 

a) Originários da Arábia, os hebreus constituíram dois reinos: o de Judá e o de Israel na Palestina. 

b) As guerras geraram a unidade política dos hebreus. Essa unidade se firmou primeiro em torno de 

juízes e, depois, em volta dos reis. 

c) Os profetas surgiram na Palestina por volta dos séculos VIII e VII a.C., quando ocorreu uma onda 

de protestos dos trabalhadores contra os comerciantes. 

d) A religião hebraica passou por diversas fases, evoluindo do politeísmo ao monoteísmo difundido 

pelos profetas. 

e) Os hebreus organizaram-se social e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu 

início à Diáspora. 

 

 

7. Entre os hebreus da Antiguidade, os profetas eram considerados mensageiros de Deus, lembrando ao 

povo as demandas da justiça e da Lei dadas por Javé. Isaías, um dos profetas dessa época, em nome 

de Javé proclamou: 

Ai dos que decretam leis injustas; dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, 

para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os 

órfãos! (Isaías 10:1-2) 

Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como 

únicos moradores no meio da terra! (Isaías 5:8) 

 

Esses pronunciamentos do profeta Isaías estão ligados a uma época da história hebraica em que 

ocorreu: 

a) a saída dos hebreus do Egito, sob o comando de Moisés, e o estabelecimento em Canaã, 

conquistando as terras dos povos que ali habitavam. 

b) a imigração para o Egito, quando os hebreus receberam terras férteis no delta do rio Nilo, por 

influência de José, que exercia ali o cargo de governador. 

c) a formação de uma aristocracia, que enriquecera com o comércio e com a apropriação das terras 

dos camponeses endividados. 

d) a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, quando os judeus foram despojados de suas 

terras e deportados para a Babilônia. 

e) o domínio persa, como Ciro, o Grande, que massacrou milhares de camponeses hebreus. 
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8. Na tradição muçulmana, há uma narrativa que associa o povo árabe ao patriarca Abraão e, de igual 

modo, entre os hebreus também há esse vínculo direto. Nos dois casos, o vínculo é sanguíneo e 

remete aos filhos do referido patriarca, que eram, respectivamente: 

a) José, para os hebreus, e David, para os árabes. 

b) Ismael, para os árabes, e Isaque, para os hebreus. 

c) Jacó, para os hebreus, e Judá, para os árabes. 

d) Isaque, para os árabes, e Ismael, para os hebreus. 

e) Ismael, para os hebreus, e Salomão, para os árabes. 

 

 

9. O termo semita é comumente usado para referir-se aos hebreus (ou judeus), tal como o termo 

antissemita é usado para qualificar o tipo de discurso ou ideia pessoal que tem por objetivo hostilizar 

a cultura hebraica. A origem desse termo, segundo a tradição hebraica, remete à figura de: 

a) Sem, um profeta obscuro da época dos patriarcas. 

b) Sem, um rei babilônico que dominou a Mesopotâmia. 

c) Nenhuma das alternativas. 

d) Sem, filho de Noé. 

e) Sem, isto é, os hebreus seminômades que habitavam a península arábica. 

 

 

10. Com relação à civilização hebraica é incorreto afirmar:   

a) O denominado “Cativeiro da Babilônia” constituiu-se no processo de diáspora dos hebreus da 

região da Palestina. Esse processo os tornou um povo vagante desde aquela migração forçada e 

consequente dispersão de sua civilização - situação só reparada com a criação do Estado de Israel 

em 1948.   

b) Suas leis foram sistematizadas a partir de reelaborações de códigos de várias civilizações do 

Oriente Próximo, todavia, apresentaram uma novidade em relação às demais ao defender os pobres, 

viúvas e órfãos.  

c) A defesa de um deus uno, transcendente e bom implicava a vivência ética e moral visando à 

salvação futura de cada um.   

d) A consideração de si mesmos como “povo eleito” incutia nos hebreus a responsabilidade de serem 

exemplos de moralidade e vivência para as demais civilizações antigas.   

e) A importância dedicada à história devia-se à compreensão de que é na atuação temporal/cotidiana 

que se está constituindo o caminho para a salvação futura. 
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Gabarito 

 

1.  E 

Os hebreus, diferentemente dos demais povos do Oriente Antigo, eram monoteístas e de acordo com suas 

tradições, consideravam Deus (Iiavé ou Javé) o criador supremo do Universo, descaracterizando-se a 

afirmação de que o poder de Deus vinha de um poder preexistente. Alguns estudiosos, no entanto, creem 

que Iavé trata-se de uma divindade tribal, que apenas posteriormente será elevada ao status de Deus único. 

 

2.  B 

Expulsos da Palestina pelos romanos, os judeus ficaram dispersos por várias regiões do mundo até o início 

do século XX, quando o movimento sionista iniciou a campanha para reconquistar a região palestina, palco 

de intensos conflitos militares até os dias atuais. 

 

3. D 

Durante o reinado de Salomão, o reino hebreu conheceu seu apogeu de riqueza e fartura. Porém, após sua 

morte, as lutas internas formaram dois reinos, o de Judá e o de Israel. 

 

4. B 

Êxodo: Saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés. Diáspora: Dispersão do povo hebreu 

provocada pelos romanos. Cisma: Divisão das tribos hebraicas em dois reinos: Israel e Judá. Sionismo: 

Movimento feito pelos judeus espalhados pelo mundo inteiro para a volta à Terra Prometida. 

 

5. E 

Diáspora (dispersão): Por se rebelarem contra o domínio romano, em 70 d.C., os judeus foram expulsos 

da Palestina por ordem do imperador Tito. 

 

6. E 

A diáspora hebraica não ocorreu em razão da organização social e econômica baseada na propriedade de 

terras (inclusive, durante uma boa parte da constituição enquanto civilização, os hebreus eram 

seminômades), mas por esse povo ter sido submetido ao domínio de outras civilizações, como a 

babilônica e, posteriormente, a romana e a árabe. 

 

7. C 

Os textos proféticos do Antigo Testamento, além de guardarem consigo, segundo a tradição judaico-cristã, 

o anúncio da vinda do Messias, também revelam muitos aspectos do contexto histórico que permeava a 

vida dos hebreus daquele período. O trecho em questão evidencia a crítica do profeta Isaías àqueles que se 

enriqueceram às custas da população camponesa. 

 

8. B 

Segundo a tradição hebraica, o filho de Abraão com sua esposa, Sara, chamado Isaque, fundou a 

descendência que daria origem à linhagem do “povo eleito”, o povo de Israel. Na tradição árabe islâmica, 
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Ismael, filho de Abraão com a escrava de Sara, chamada Agar, teria dado origem às linhagens de povos 

árabes, habitantes do deserto. 

 

9. D 

Sem, segundo o Gênesis, era um dos três filhos de Noé (sendo os outros dois Cam e Jafé). Segundo a 

tradição hebraica, foi de Sem que derivou a linhagem do “Povo eleito”. Ele teria sido o filho abençoado de 

Noé que deu origem à linhagem que conduziu o povo de Deus à “Terra Prometida”. 

 

10. A 

O “cativeiro da Babilônia” se refere ao período em que os hebreus do Reino de Judá foram dominados 

pelos assírios e milhares foram deportados para a Babilônia e parcialmente escravizados.  

 


