Exercícios Complementares de Revisão
Parte II: Cristãos e Muçulmanos durante a Alta Idade Média
1- Diferencie a Arábia Pétrea da Arábia Feliz.
Resp.: A Arábia Pétrea era formada por desertos pedregosos, vales secos e dunas, mas o deserto possuía
pequenas áreas de vegetação formadas junto a poços ou nascentes de água, os oásis. Já a Arábia Feliz era
possível a prática de agricultura por ser uma área relativamente fértil, onde produziam algodão, cocos, tâmaras
e plantas aromáticas.
2- Defina:
a)- razias
Resp.: As razias eram os rápidos e surpreendentes ataques, realizados contra oásis e caravanas.
b)- Alcorão (ou Corão)
Resp.: O Alcorão ou Corão eram o livro sagrado dos muçulmanos, que em árabe significa “o que deve ser lido”.
c)- beduínos
Resp.: Os beduínos, povos do deserto que criavam carneiros e camelos e que viviam em tribos.
d)- caridjitas
Resp.:Os caridjitas eram populares que se rebelaram contra Ali, ele são os que saem.
e)- califa
Resp.: Califa era o sucessor do profeta.
f)- monoteísmo
Resp.: Religião de um único Deus
g)- muçulmanos
Resp.: Crente da religião Muçulmana, aquele que segue o Islamismo
4- Escrava sobre Maomé.
Resp.: Maomé foi o fundador do Islamismo, que conseguiu unificar toda Península Arábica política e
religiosamente.
5- O ano 1 do calendário cristão é o nascimento de Cristo.
a)- Qual é o ano 1 para os muçulmanos? Por quê?
Resp.: O ano 1 para o calendário muçulmano é o ano de 622 d. C. ano que Maomé foi de Meca para Yatrib
(Medina)
b)- O ano de 2018 da Era Cristã corresponde a eu ano islâmico?
Resp.: O ano de 2018, corresponde ao ano de 1396 no calendário islâmico.
6- Maomé passou a governar toda a vasta região da Arábia, logo depois que conquistou Meca, pela força das armas.
De onde vinha o dinheiro na expansão islâmica realizada por Maomé?
Resp.: O dinheiro que alimentava a expansão islâmica vinha das doações e impostos cobrados dos que se
convertiam.
7- Identifique a importância de Meca antes do aparecimento da religião muçulmana.
Resp.: Meca antes do aparecimento da religião muçulmana, já era um centro de religioso de peregrinação. Lá
ficava a Caaba, santuário dos mais de 300 deuses adorados pelos árabes.
8- Alguns dos discípulos de Maomé anotaram os seus ensinamentos e os reuniram, após sua morte em um livro
considerado sagrado o Alcorão ou Corão. Escreva sobre esse livro.
Resp.: O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, criado após a morte de Maomé, ele tem 114 Capítulos, que
estabelece as orações, jejuns, esmolas, alimentação, família e herança de um muçulmano.
9- Diferencie os xiitas dos sunitas.
Resp.: Xiitas e Sunitas são duas correntes da religião islâmica, se diferenciam em relação ao profeta Maomé e
sua descendência. Os Xiitas são aqueles que defendem a sucessão a partir da família do profeta. Já os Sunitas,
defendem que a sucessão por der feita por qualquer fiel muçulmano.
10- Como a razia pode ser relacionada a política expansionista e a guerra santa?

Resp.: Com a Guerra Sana, as guerras internas que dividiam as diversas tribos árabes eram direcionadas para
além das fronteiras da Arábia. A guerra santa tornava-se o elemento aglutinador dos grupos árabes. A razia
tornara-se política do Islã, ferramenta da política expansionista.
11- Apesar de subjugar os povos dos territórios conquistados, os árabes muçulmanos permitiam que eles mantivessem
suas crenças e seus costumes. Essa relativa liberdade religiosa do Islã tinha um preço. Qual a condição para que os
povos conquistados pelos árabes muçulmanos mantivessem suas crenças?
Resp.: Os povos conquistados poderiam manter suas crenças, desde que arcassem com o pagamento de tributos
ao Estado, assim, muitos por fé ou conveniência, tornaram-se muçulmanos.
12- Com a conquista islâmica, o que aconteceu aos cristãos da Península Ibérica?
Resp.: Os cristãos da Península Ibérica, tiveram que se submeter as regras islâmicas e uma parte refugiou-se
no norte da península, formado pequenos reinos cristãos.
13- Escreva sobre a Al-Andaluz e os povos que viviam nesta região.
Resp.: Al-Andaluz foi o nome dado pelos muçulmanos a Península Ibérica, onde as populações cristãs e judaicas
puderam manter suas crenças e esses povos eram tidos como “protegidos”, desde que pagassem impostos.
14- Aponte a importância dos muçulmanos na Península Ibérica.
Resp.: Os muçulmanos na Península Ibérica desenvolveram a cultura, o comércio principalmente inserindo
produtos vindos da China, Índia, Pérsia, Palestina e Oriente Médio, a navegação e a medicina.
15- Identifique a influência do mundo islâmico no Continente Africano.
Resp.: O mundo islâmico, influenciaram a cultura, o comércio através de trocas comerciais e a religião do
Continente Africano, fazendo com que o Egito, Núbia e Sudão se convertessem.

