Tarefas 16 – Professor Marco
01. Qual a semelhança entre o budismo, criado na Índia, e o confucionismo, que teve suas origens na China?
a) Os dois são regidos pelo sistema de castas.
b) Nos dois exemplos, budismo e confucionismo, a melhor forma de elevação espiritual é através da
guerra.
c) Os dois colocam o equilíbrio interior como núcleo de suas doutrinas. Além disso, pregam uma religião
voltada ao indivíduo e dispensam religiosos e templos.
d) Ambos defendem o apego as coisas materiais como dinheiro e propriedades.
02. O taoísmo é uma corrente filosófica que surgiu na China e foi criada por Lao-tsé por volta do século VI. O
que o símbolo do Tao representa?

03. Sobre a China Antiga, julgue as alternativas usando V para as verdadeiras e F para as falsas.
a) ( ) Na Antiga China, independente do período histórico, os imperadores possuíam poderes políticos
totais, sem qualquer tipo de restrição.
b) ( ) Chi Huang Di é considerado o primeiro imperador da China, líder da dinastia Qin, ou Chin, mandou
construir a Muralha da China para proteger o território chinês contra os seus inimigos, por exemplo,os
mongóis.
c) ( ) A rota da seda era uma rota comercial entre os chineses e o Ocidente. Levou esse nome porque a
seda era a mercadoria mais buscada pelo mundo dentre os produtos chineses.
d) ( ) O desenvolvimento da escrita em ideogramas, o uso do bronze e a criação do carro com rodas
puxado por cavalos são alguns exemplos da criatividade dos chineses.
Confúcio disse: Aprender sem pensar

04. As civilizações orientais antigas, em suas várias especificidades, contribuíram e contribuem até hoje com
importantes conhecimentos que, a cada dia, se incorporam ao nosso fazer científico.
00. Os chineses nos legaram a filosofia humanística, base das atuais leis morais.
01. A Índia nos legou os números que utilizamos e o jogo de xadrez.
02. A China nos ensinou a técnica da acupuntura, que, hoje, no Ocidente, tende a ser reconhecida como
tratamento médico.
03. Muitas das grandes invenções como a pólvora, a bússola e a seda vieram da China Antiga.
04. Hoje, em nossas mesas, desfilam como caras especiarias, a pimenta, a canela, a noz-moscada e o
cravo, trazidos do Egito, na expansão marítima do século XVI.

