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 AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES DA ANTIGUIDADE;

 O QUE SIGNIFICA CIVILIZAÇÃO?;

 ENTENDER COMO AS PRIMEIRAS CIDADES SURGIRAM;

 DOS GRUPOS NÔMADES ÀS CIDADES ;

 CIVILIZAÇÃO MESOPOTÂMICA;

 POVOS MESOPOTÂMICOS;

 QUESTÃO POLÍTICA E CULTURAL.
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CIVILIZAÇÕES ANTIGAS: EGITO ANTIGO

• INTRODUÇÃO;
• CURIOSIDADES;
• LOCALIZAÇÃO;
• ECONOMIA;
• SOCIEDADE;
• POLÍTICA
• FARAÓ – DEUS VIVO. 



–

 O Egito dependia totalmente das cheias anuais
do Nilo. Após as cheias (que traziam muitos
restos de plantas e animais), os detritos
depositados na terra eram uma garantia de
boas colheitas. Além disso, o rio Nilo era uma
importante via de comunicação e era o único
recurso de pescadores e agricultores.
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• Nordeste da África;

• Vale do rio Nilo;

• Região desértica.
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SOCIEDADE:

ECONOMIA:

• Servidão coletiva;
• Sociedade hidráulica;
• Deposição de matéria orgânica

(húmus) nas margens do rio Nilo;
• Pastoreio;
• Artesanato (tecelagem);
• Ourivesaria;
• Comércio.
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O Faraó era a autoridade máxima do Estado e, segundo as
crenças egípcias, era considerado uma personificação divina.

Teocracia → rei = poder político + poder religioso.

FILHO DE AMON-RÁ (DEUS-SOL), 
ENCARNAÇÃO DE HÓRUS, O DEUS-FALCÃO. 
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1. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da
civilização egípcia na antiguidade?

a) A presença do deserto do Saara que favoreceu o estabelecimento
de aldeias na região.

b) A existência de uma densa floresta tropical no nordeste do
continente africano.

c) A existência do rio Nilo que possibilitou a prática da agricultura em
suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas
finalidades.

d) O clima subtropical e o alto índice pluviométrico (índice de chuvas)
no território egípcio, favorecendo a agricultura na região.
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2. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito
Antigo?

a) O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era
composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos,
camponeses e escravos.

b) Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó,
pois sabiam ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social,
pois a religião não era muito valorizada pela sociedade egípcia.

c) A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem
comercializados como mercadoria tinham vários direitos sociais.

d) O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Nas eleições
egípcias todos podiam participar, menos os escravos e os camponeses.
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3. Na arquitetura do Egito Antigo podemos
destacar as pirâmides. Qual era a principal
função das pirâmides?

a) Serviam como residência dos faraós e toda
nobreza, por isso eram grandes e luxuosas.

b) Para estocar a produção de grãos e guardar as
riquezas do faraó e sua família.

c) Servir de templo religioso, pois nelas eram
realizados os rituais egípcios.

d) Proteger e conservar o corpo do faraó
mumificado e seus pertences pessoais para a
vida após a morte.

PIRÂMIDES DE GIZEH
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04. ENEM(Libras) 2017
O sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo sistema mesopotâmico,
porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. A cheia do Nilo
também fertiliza as terras com aluviões, mas é muito mais regular e favorável em seu
processo e em suas datas do que a do Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidora.

CARDOSO, C. F. Sociedades do antigo Oriente Próximo. São Paulo: Ática, 1986.

A comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela sua
importância para a:

A) desagregação das redes comerciais.
B) supressão da mão de obra escrava.
C) expansão da atividade agrícola. 
D) multiplicação de religiões monoteístas.
E) fragmentação do poder político.
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05. Aos egípcios devemos uma herança rica em cultura, ciência e religiosidade: eram
habilidosos cirurgiões e sabiam relacionar as doenças com as causas naturais; criaram
as operações aritméticas e inventaram o sistema decimal e o ábaco.
Sobre os egípcios é correto afirmar também que:

A) Foram conhecidos pelas construções de navios, que os levaram a conquistar as
rotas comerciais para o Ocidente, devido à sua posição geográfica, perto do mar
Mediterrâneo.

B) Deixaram, além dos hieróglifos, outros dois sistemas de escrita: o hierático,
empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular do
hierático.

C) Praticaram o sacrifício humano como forma de obter chuvas e boas colheitas, haja
vista o território onde se desenvolveram ser desértico.

D) Fizeram uso da escrita cuneiforme, que inicialmente foi utilizada para designar
objetos concretos e depois ganhou maior complexidade.
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06. “As crenças religiosas dos antigos egípcios tiveram uma influência importante no
desenvolvimento da sua cultura, embora nunca tenha existido entre eles uma
verdadeira religião, no sentido de um sistema teológico unificado. A fé egípcia baseava-
se na acumulação desorganizada de mitos antigos, culto à natureza e inumeráveis
divindades”.
As manifestações religiosas da cultura egípcia caracterizaram-se por uma estreita
relação com a natureza. Por isso

A) a astronomia foi pouco desenvolvida, em virtude do misticismo que cercava os
estudos dos astros.
B) as esculturas humanas não possuíam feições definidas, pelo temor de ofender aos
deuses da natureza.
C) os deuses assumiram características antropozoomórficas, em formas de animais
ou de forças da natureza.
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D) os templos obedeciam às linhas ditadas pelas formas naturais, impedindo a
criatividade dos artistas

E) todos os mortos eram colocados em sarcófagos e guardados nas pirâmides para
serem protegidos contra a ira divina da natureza.
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EGITO ANTIGO:
Aspectos culturais e religiosos 

Máscara mortuária de Tutancâmon
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ARTE – cultura  EGÍPCIA 

A cultura egípcia foi profundamente influenciada pela religião; principalmente a arte
e arquitetura. Contudo, os egípcios, buscando soluções para problemas práticos, nos
deixaram também um vasto legado científico.

• As descobertas científicas dos egípcios direcionavam-se
para a Matemática e Geometria.

• A organização de um calendário foi necessária para
determinar o início da cheia e das vazantes do rio Nilo.
Pelo calendário egípcio, o ano era dividido em 365 dias e
havia três estações: cheia, inverno e verão.

• Na medicina, os egípcios conheciam varas doenças,
praticavam operações, sabiam a importância do coração
para a vida animal e conheciam a circulação sanguínea.
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01. 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) o corpo que se deteriorasse após a morte estava condenado à separação do deus
Anúbis.

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

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

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

E) o tratamento do corpo do morto garantiria sua salvação e o encontro com Rá, o
deus-sol.
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02. Aos egípcios devemos uma herança rica em cultura, ciência e religiosidade: eram
habilidosos cirurgiões e sabiam relacionar as doenças com as causa naturais; criaram
as operações aritméticas e inventaram o sistema decimal e o ábaco. Sobre os
egípcios, pode-se ressaltar que

A) deixaram, além dos hieróglifos, outros dois sistemas de escrita: o hierático,
empregado para fins práticos, e o demótico, uma forma simplificada e popular
do hierático.

B) fizeram o uso da escrita cuneiforme, que inicialmente foi utilizada para designar
objetos concretos e depois ganhou maior complexidade.

C) foram conhecidos pelas construções de navios, que os levaram a conquistar as
rotas comerciais para o Ocidente, devido a sua posição geográfica, perto do mar
Mediterrâneo.

D) praticaram o sacrifício humano como forma de obter chuvas e boas colheitas,
haja vista o território onde se desenvolveram ser desértico.
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03. As sociedades que, na Antigüidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e
Eufrates tinham em comum o fato de:

A) terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a constituição
de grandes civilizações hidráulicas.

B) serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais
organizavam e controlavam a produção de cereais.

C) haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes,
da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social.

D) possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos
que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares.



20

04. O politeísmo presente na cosmologia religiosa do antigo Egito resultou da
combinação de divindades cultuadas nos vários nomos (comunidades camponesas)
submetidos à autoridade do Faraó desde o Antigo Império. A organização e a hierarquia
do panteão de divindades egípcias foram abaladas ao longo da sucessão de faraós em
função da(s):

a) disputas políticas entre o faraó e a classe sacerdotal, elite controladora dos templos
e da administração burocrática do Império.

b) divergências religiosas entre os nomos, fator permanente de instabilidade política e
religiosa do Império.

c) constantes invasões de povos estrangeiros no Egito como hicsos e assírios, que
impuseram suas crenças religiosas às populações nativas.

d) disparidade entre a religião dos nobres, antropomórfica, e as crenças zoomórficas
dos camponeses.

e) introdução do monoteísmo hebreu no Egito, quando do estabelecimento de sua
condição de servos do estado no século XIII a.C.
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05. É comum a afirmação de que a organização econômica e social do Egito Antigo foi
marcada pela presença de um estado burocrático e tributário. Para caracterizar o
funcionamento da economia egípcia, assinale a alternativa correta.

a) Era patente a presença dos funcionários reais (nomarcas, tjatis/vizir) realizando o
controle da produção, tanto medindo a extensão das cheias do Nilo nos nomos e
distribuindo as sementes, quanto na cobrança de tributos.

b) O emprego da produção acaba por caracterizar a economia egípcia como avançada e
progressista, pois a presença de tais funcionários fazia que a produção fosse
garantida sob ordens superiores.

c) A economia egípcia era formada por unidades de produção - nomos -, como
propriedades do Estado faraônico trabalhadas pelos camponeses, que passavam a
ser proprietários conforme a liquidação das dívidas de tributos.

d) A produção agrícola era armazenada nos celeiros reais e jamais era redistribuída,
pois, durante o ano, era utilizada nas construções e na manutenção da família do
faraó e funcionários reais.



22

ENEM 2008
06. Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto (484 – 420/30 a.C.)
interessou-se por fenômenos que lhe pareceram incomuns, como as cheias regulares do
rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte:
“Eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante
cem dias; por que ele se retrai e a sua corrente baixa, assim que termina esse número de
dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até um novo verão. Alguns gregos
apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do
noroeste provocam a subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não
obstante, com certa freqüência, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare de
subir da forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os
outros rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos
efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos, de menor corrente.”

Heródoto. História (trad.). livro II, 19-23. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc. 2.ª ed. 1990, p. 52-3 (com adaptações).
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Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do 
rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo:

( )Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são
impedidas de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste.

( ) O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo
sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe.

( ) A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que
fenômeno igual ocorria com rios de menor porte que seguiam na mesma direção dos
ventos.



24

1. UM GRANDE HISTORIADOR GREGO AFIRMOU CERTA VEZ QUE “O EGITO
É UMA DÁDIVA DO RIO NILO”. EM QUE ESSA AFIRMAÇÃO PODE SER
CONSIDERADA VERDADEIRA E EM QUE PODE SER CRITICADA?
JUSTIFIQUE.

2. EXPLIQUE O PODER POLÍTICO DOS REIS DO EGITO.

@keuricampelo
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GABARITO:
1. C
2. A
3. D
4. C
5. B
6. C

GABARITO: (parte II)
1. D
2. A
3. C
4. A
5. A
6. V F F


