
DNA Tarefa 05/03/2018 1º ano EM

História

1 - (DARWIN-2015) Há, no Egito, pessoas encarregadas por lei de embalsamar corpos e que fazem disso uma profissão.
Esses profissionais utilizam-se de vinho de palmeira e óleos aromáticos, especiarias (mirra, canela). Salgam o corpo e
cobrem com náilon por setenta dias. Após este tempo, lavam, envolvem-no com faixas de tela de algodão embebidas em
com, uma espécie de cola. Existem vários tipos de embalsamamento. Esse apresentado é o mais caro. Nos tipo médio e
inferior são utilizados processos mais simples e mais baratos. O preço é combinado com a família. Se se encontra um
cadáver abandonado, seja alguém que foi atacado por um crocodilo ou morto por afogamento no Rio Nilo, a cidade em cujo
território foi encontrado, é obrigada a embalsamá-lo. Não é permitido parentes ou amigos tocar no cadáver, apenas os
sacerdotes do Nilo têm esse privilégio. É algo mais precioso do que o simples cadáver de um homem.

O texto faz referência ao processo de mumificação recorrente na civilização do antigo Egito. A partir de seus conhecimentos
sobre o Egito explique:  a relação entre a religião, o processo de mumificação e o desenvolvimento da medicina.

2 - (UFRN 2011) Entre as primeiras Civilizações Orientais, a Civilização Egípcia sobressaiu-se como uma das mais
grandiosas e a mais duradoura. As necessidades de desenvolvimento da agricultura irrigada nas margens do rio Nilo
exigiam uma direção centralizada. Nessas circunstâncias, a Civilização do Egito Antigo organizou-se em torno de uma
Monarquia.
Entre as imagens mais populares ligadas ao Egito Antigo, estão as pirâmides. As mais conhecidas são as de Gizé,
construídas no primeiro período da história política do Estado Egípcio, entre 3200 e 2300 a.C., conhecido como “Antigo
Império”.

A) Mencione e comente duas características do Governo no Egito Antigo.
B) Explique o significado das pirâmides, relacionando-as ao poder no Egito Antigo.

 

Inglês

3 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Write the questions words.

4 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Write sentences with questions words.

 

Geografia

5 - (Sistema Interativo) Calcule o comprimento gráfico necessário para se traçar uma linha reta que representará 8 km na
escala 1:50.000.

6 - (Sistema Interativo) Em determinado mapa, a distância entre duas cidades é de 5,6 cm. sabendo-se que o comprimento
real é 3.500 km, determine a escala utilizada.
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