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- Leia todas as questões atentamente. Não é permitido rasuras.
- A interpretação das questões faz parte da avaliação.
- Utilize caneta azul ou preta para as respostas.
- Não assinale mais de uma alternativa caso aja questões objetivas.
- Qualquer forma de cópia ou plágio será anulada a questão.
– Cada questão vale 0,5 ponto.

Observe a fotografia a seguir:

Disponível em: <https://www.dreamstime.com/stock-photo-nilo-desert-image3986440>.
A cheia do rio ocorre, no Egito, entre julho (e sobretudo agosto) e novembro, quando as águas da
inundação escoam e o rio diminui progressivamente o seu débito, sem nunca secar totalmente – o que
garante a vida em pleno deserto saariano, carente de chuvas, numa situação de oásis de dimensões
inusitadas.
CARDOSO, Ciro Flamarion. Sete olhares sobre a Antiguidade. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1998, p. 18.
1. Sobre o Rio Nilo e sua importância para o desenvolvimento da civilização egípcia, assinale a única
alternativa correta:
a) As cheias do Nilo são fundamentais para a produção de alimentos e, consequentemente, para fixação
e sobrevivência de populações no Antigo Egito.
b) O Nilo é apenas mais um, entre os inúmeros rios localizados na região úmida e repleta de vegetação,
onde ficava localizado o Antigo Egito.
c) Os egípcios associavam o grande volume de águas do Nilo à quantidade de chuvas na região e à
localização da nascente.
d) Os egípcios acreditavam que as águas do Nilo eram sagradas por causa da influência dos hebreus e da
crença nos poderes de Javé.
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Observe a imagem a seguir:

2. A pirâmide acima representa a organização da sociedade do Antigo Egito. Após analisá-la, julgue as
afirmações abaixo, considerando V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Em seguida,
assinale a única alternativa correta:
(
) Apesar de ser dividida em camadas, existiam muitas possibilidades de mobilidade de classe na
sociedade egípcia.
( ) A elite egípcia era formada pelo faraó, pelos membros da família real, além dos nobres, funcionários
do governo, sacerdotes e escribas.
( ) O trabalho realizado pelos escravizados e camponeses era muito bem recompensado, desde que eles
fizessem as atividades com esforço e vontade de progredir.
( ) Os militares, artesãos e comerciantes faziam parte de uma camada intermediária da pirâmide social
do Antigo Egito.
a) F, F, V, V.
b) V, V, F, F.
c) V, F, V, F.
d) F, V, F, V.
3. Observe o documento abaixo, com bastante atenção:

Disponível em: <https://www.dreamstime.com/stock-photo-book-dead-detail-ancient-bc-thebes-egyptimage41566204>.
Após analisar a imagem acima, referente ao Livro dos mortos, faça a soma das afirmações corretas:
I - O espírito do morto era conduzido pelo deus Anúbis. (2)
II - Os egípcios acreditavam na vida após a morte. (4)
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III - O Livro dos mortos acompanhava os corpos mumificados e deveria servir como um guia para a alma
do morto. (8)
IV - A balança era utilizada para pesar o coração dos mortos. (16)
V - O julgamento acontecia diante do deus Osíris. (32)
A soma das respostas corretas é:
a) 14
b) 22
c) 48
d) 62
Observe a fotografia abaixo:

Leia as afirmações abaixo, sobre as pirâmides do Egito:
I - As pirâmides tinham significados políticos e religiosos.
II - A construção das pirâmides era, geralmente, realizada pelos escribas e sacerdotes, que faziam parte
da elite.
III – Os faraós eram sepultados nas pirâmides porque os egípcios acreditavam que eles tinham vida
eterna.
4. Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e III.
Bom trabalho!!!
Profª Aline Martins
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