
DNA Tarefa 08/10/2018 1º ano EM

Inglês

1 - (INTERATIVA. CPB. 2016) Quais as expressões de tempo mais usadas no Simple Future?

2 - (INTERATIVA. CPB. 2018) Read the proverb and answer. “A man is known by the company he keeps.” What is the
meaning?

História

3 - (Unicamp) A base da teologia de Martinho Lutero reside na ideia da completa indignidade do homem, cujas vontades
estão sempre escravizadas ao pecado. A vontade de Deus permanece sempre eterna e insondável e o homem jamais pode
esperar salvar-se por seus próprios esforços. Para Lutero, alguns homens estão predestinados à salvação e outros à
condenação eterna. O essencial de sua doutrina é que a salvação se dá pela fé na justiça, graça e misericórdia divinas.

(Adaptado de Quentin Skinner, As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 288-290.) 

a) Segundo o texto, quais eram as idéias de Lutero sobre a salvação? 
b) Quais foram as reações da Igreja Católica à Reforma Protestante?

4 - (UFES 2006) "A Reforma protestante do século XVI teve um duplo caráter de revolução social e revolução religiosa. As
classes populares não se sublevaram somente contra a corrupção do dogma e os abusos do clero. Também o fizeram
contra a miséria e a injustiça. Na Bíblia, não buscaram unicamente a doutrina da salvação pela fé, mas também a prova da
igualdade original de todos os homens". (HAUSE, H. apud MARQUES, A. et al. "História moderna através de textos". São Paulo:

Contexto, 2001, p. 107.) 
A Reforma protestante foi desencadeada por fatores sociais, políticos e religiosos difíceis de separar na História
Moderna do século XVI. Com base no texto anterior, identifique e explique dois princípios doutrinários dessa
Reforma que respondiam aos anseios sociais e religiosos do povo europeu da época.

Geografia

5 - (Sistema Interativo) Explique o termo Agronegócio.

6 - (Sistema Interativo) Cite dois fatores favoráveis e dois pontos negativos do agronegócio.
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