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FICHA DE HISTÓRIA – 7º ANO 

 
1. OBSERVA o mapa. 

 
1.1. ASSINALA no 

mapa a zona do 
Crescente Fértil. 

 
1.2. PREENCHE os 

espaços em 
branco. 

 
A civilização egípcia surgiu e 
desenvolveu-se ao longo do 
rio ____________. As águas 
do rio e os solos tornados 
férteis pelos sedimentos 
tornaram possível o 
desenvolvimento da 
_________________, 
principal atividade 
económica do Egipto. 
A ________________ fazia 
parte de um território mais 
vasto a 
_____________________, 

designação de proveniência grega que significa “Entre os Rios”. Os rios onde esta 
civilização se desenvolveu são o ___________ e o ________________, situados no 
actual Iraque. A civilização do Vale do ___________ surgiu em volta do rio que lhe deu 
o nome. Finalmente a civilização do Rio __________ 
desenvolveu-se no território da atual ___________ , em circunstâncias idênticas às das 
outras civilizações aqui referidas: todas elas apareceram em vales com abundância de 
_________ e existência de __________ férteis. 
 
Eufrates; Suméria; Indo; água; Mesopotâmia; China; Tigre; Nilo; solos; Amarelo; 
agricultura. 
 

1.3. ESCREVE um pequeno texto (máximo de 20 linhas) sobre a organização 
económica de uma das civilizações dos grandes rios (por exemplo, aquela 
que estudaste mais pormenorizadamente nas aulas). 

 
 

1.4. ASSINALA no mapa acima a Palestina e a Fenícia. 
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2. COLOCA um V (verdadeiro) ou F (falso) à frente das seguintes afirmações: 
 

Os hebreus eram um povo de origem semita (__). 
Abraão, respondendo a um apelo divino levou o seu povo até à Terra 
Prometida (__). 
Hebreu significa “o que vem da outra margem” (__). 
Os hebreus eram politeístas (__). 
Os hebreus eram monoteístas (__). 
Os fenícios foram os criadores do alfabeto (__). 
A agricultura era a actividade económica dominante na Fenícia (__). 
Os fenícios fundaram um verdadeiro império marítimo e comercial no 
Mediterrâneo, baseado em feitorias e colónias (__). 
Os fenícios organizavam-se numa grande unidade política, com um governo 
centralizado (__). 
 
 
2.1. COMENTA a seguinte afirmação: 

 
O alfabeto foi o maior contributo que os Fenícios deixaram aos povos e 
civilizações vindouros. 
 
 

Bom trabalho! 
 


