
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Prof: Dylan F. O. da Silva            Turma: 1001 

 

 1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA   História 
QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 

DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER (EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

- Cap. 03 (Mesopotâmia) 
- Cap 04 (Egito) 
- Cap. 05 (Hebreus, Fenícios e Persas). 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19/05/2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23/05/2020 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

prof.dylansilva@gmail.com  

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Coloquem nome, turma e o título do trabalho 
no email.  
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Questão 01: Os Estados Teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram, acumulando características comuns 

e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano porque 

a) se opunham ao politeísmo dominante na época. 

b) os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. 

c) depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado. 

d) construíram túmulos, em forma de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. 

e) os camponeses constituíam categoria social inferior. 

 

Questão 02: Ciro foi o primeiro grande imperador persa que promoveu a expansão do então Reino Persa. Os 

primeiros povos subjugados por Ciro, que antes dele dominavam o Reino Persa, eram os: 

a)Islâmicos 

b)Botocudos  

c)Ostrogodos 

d)Medos 

 

Questão III: Os hebreus não desenvolveram um império, mas deixaram uma importante herança: 

a) o monoteísmo  

b) o patriarquismo  

c) a monarquia 

d) a arquitetura 

 

Questão IV: Sobre o papel do rio Nilo na estruturação da sociedade no Egito Antigo, é correto afirmar que: 

a) permitia a atividade econômica e, com suas cheias regulares, garantia a estabilidade político e o domínio 

simbólico dos faraós 

b) sua maior importância era servir de meio de transporte para as tropas que garantiam a supremacia militar dos 

egípcios em toda a África. 

c) suas cheias significavam um momento de instabilidade política e econômica, uma vez que destruíam as 

colheitas e provocavam fome generalizada. 

d) a capacidade e o volume de água não eram aproveitados pelos egípcios, que se limitavam nas vazantes a 

esperar a próxima cheia. 
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Questão V: Sobre a religião no Egito Antigo é falso afirmar que: 

a) Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolveram a técnica da mumificação. 

b) Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta (crença na existência de 

apenas um deus). 

c) Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses (religião politeísta). 

d) Na religião egípcia muitos animais eram considerados  sagrados, como, por exemplo, gato, jacaré, água, 

serpente, etc. 

 

Questão VI: Quais os principais legados deixados pela civilização egípcia para a humanidade? 

a) Democracia, graças ao sistema político no Egito Antigo (sistema de eleições diretas). 

b) Conhecimentos marítimos, em função da construção de grandes embarcações capazes de navegar por todos 

os oceanos. 

c) Importantes técnicas de Mecânica, graças à criação de diversas máquinas movidas à vapor. 

d) Conhecimentos na área da Medicina (graças à mumificação), desenvolvimento de técnicas de Arquitetura com 

uso da Matemática (graças à construção de pirâmides). 

 

Questão VII: “Salve, ó Nilo (…) regas a terra em toda parte, ó deus dos grãos, senhor dos peixes, produtor do 

trigo e da cevada (…) Logo tuas águas se erguem (…) todo ventre se agita, o dorso é sacudido de alegria e os 

dentes rangem.” 

O trecho acima celebra: 

a) o Egito, região quente e seca como o Saara; 

b) a crença numa vida de além-túmulo e as dores do parto; 

c) o relativo isolamento do vale, limitado pelos desertos da Arábia e da Líbia; 

d) as nascentes desconhecidas do Rio Nilo; 

e) o poder criador do regime das cheias e das vazantes do rio Nilo, que deixavam no solo um lodo de grande 

fertilidade 

 

Questão VIII: No Egito Antigo, a mumificação do corpo de um morto era uma arte. O corpo passava por várias 

fases. Uma delas era a dessecação; para tanto, o cadáver era coberto com natrão e estendido sobre uma mesa 

por quarenta dias, onde perdia 75% de seu peso. 

Para os egípcios, a mumificação relacionava-se à crença de que 

a) a vida perpétua era real e os corpos tinham de ser preservados para o seu reencontro pela alma. 

b) o tratamento do corpo do morto garantiria sua salvação e o encontro com Rá, o deus-sol. 

c) os sacerdotes e o faraó somente abençoavam os corpos que se encontravam conservados. 

d) o corpo que se deteriorasse após a morte estava condenado à separação do deus Anúbis. 

e) a manutenção do corpo perfeito, mesmo sem vida, era necessária para a prática diária do culto aos mortos. 

 

Questão IX: Cite duas semelhanças entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Questão X: Explique a frase “o Egito é uma dádiva do Nilo”. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 


