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O Irã é um país localizado no continente
asiático, e cuja capital é Teerã.
A população do Irã conta com um
contingente populacional de mais de 79
milhões de habitantes, sendo que o país
tem como religião oficial o Islamismo.

O Líder Supremo é o chefe de Estado do Irã. É eleito pela Assembleia dos Peritos para
um mandato vitalício, em função dos seus conhecimento de teologia islâmica; aquele
órgão pode também destituí-lo. O cargo é ocupado pelo Aiatolá Ali Khamenei desde
junho de 1989, quando sucedeu Ruhollah Khomeini.
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• As iranianas são obrigadas a cobrir os cabelos em público e podem ser
apedrejadas em praça pública caso sejam acusadas de adultério;

• Danceterias e bebidas alcoólicas são proibidas;

• Premiado mundo afora, o cinema iraniano é bom, bonito e barato. Uma
sessão custa, no máximo, 18 mil riais (cerca de 6 reais);

• A diva da música iraniana é a cantora Googoosh, mas ela vive nos
Estados Unidos, já que o governo do Irã proíbe as mulheres de cantar
no país. Música estrangeira, só pela internet;
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• Trocar carícias em público não pode. Por isso, paquera-se muito
trocando mensagens pelo celular e pela internet. Não é à toa que
os iranianos são fortes de redes sociais. Na época do Orkut, eles
eram a terceira maior “população” do mundo;

• Os iranianos lêem muita poesia. Outra curiosidade é que o
romance Veronika Decide Morrer, do brasileiro Paulo Coelho, faz
um baita sucesso por lá
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O Império Persa: A Primeira 

Superpotência Mundial - História Antiga
https://www.youtube.com/watch?v=plehbwcKKJ0

https://www.youtube.com/watch?v=plehbwcKKJ0
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DATA: 03 DE JULHO

Conteúdo: Civilizações Antigas – Egito, Hebreus,
Fenícios e Persas.

- Localizar, no tempo e no espaço, as civilizações
antigas;
- Identificar os principais momentos da história
dessas civilizações;
- Descrever a cultura, a religião e os conhecimentos
científicos desses povos.

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões.
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01. Em 3200 a.C., Menés ficou conhecido por ser o primeiro Faraó do Egito
Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder
político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o
que foi a Teocracia na civilização egípcia.
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a) Os Faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas, em
relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram
considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios.
b) Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os Faraós
promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados
como deuses e respeitados como rei.
c) Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram
governados por um Faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era
visto como um deus.
d) Somente o Faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover
uma monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos
egípcios.



02. Realize uma análise sobre a organização social da 
civilização egípcia.
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