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História 1º Ano  

Atividade de segunda-feira (16 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Egito Antigo  

Tópicos abordados: Cultura e Religião  

Aula de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=fkG8dtlmk5k  

 

   O Egito antigo é uma das civilizações mais antigas da humanidade. Surgiram por 

volta de 4.000 a.C e permaneceram vivos durante 35 séculos. O Egito situa-se no nordeste 

da África e como principal rio o Nilo. (Mais detalhes na página 59) 

 A sociedade egípcia era estratificada, ou seja, era composta por diferentes níveis 

sociais. Existiam as classes dominantes, os nobres, sacerdotes e escribas, enquanto as 

classes dominadas eram os artesões, felás e escravos.  

  A religião no Egito antigo era politeísta, ou seja, acreditava em mais de um deus. 

Havia vários deuses para cada localidade, principalmente ligados a animais. O ato de criar 

deuses animais, mas com atributos humanos se chama “antropomorfismo”. Segundo o 

dicionário Aurélio o conceito também significa “forma de pensamento comum a diversas 

crenças religiosas que atribui a deuses, a Deus ou a seres sobrenaturais comportamentos 

e pensamentos característicos do ser humano.” 

Os principais deuses são:   

Amon-Rá: Deus do Sol e criador do mundo. Ele foi representado, principalmente, 

como um homem vestido com um envoltório e também como um ser com a cabeça de 

um carneiro. 

 

Osíris: Deus da Vegetação e dos Mortos. Era responsável pelo julgamento dos mortos. 

A representação mais antiga conhecida de Osíris data de 2019 a.C. sua representação 

mais comum correspondia ao de um homem mumificado com uma barba postiça, com 

braços que emergem do corpo cruzados sob o peito.Ele segura o cajado hekat e o 

açoite nekhakha. Na cabeça Osíris apresentava a coroa atef, isto é, uma coroa branca 

com duas plumas de avestruz. Em algumas representações poderia ter 

um uraeus (serpente) sob a coroa e uns cornos de carneiro.  

 

Ísis: irmã de Osíris. Talvez seja a deusa mais importante de toda a mitologia egípcia. 

Ísis assumiu, durante o curso da história egípcia, os atributos e funções de praticamente 

todas as outras deusas importantes da Terra. 

Suas funções mais importantes, no entanto, eram a maternidade, a devoção conjugal, a 

cura dos enfermos e o trabalho de feitiços e encantamentos mágicos. 

 

Hórus: Deus dos céus. Na mitologia egípcia o deus Hórus é visto como o deus do céu, 

do sol nascente e mediador dos mundos. Filho dos deuses Ísis e Osíris, representa a luz, 

https://www.youtube.com/watch?v=fkG8dtlmk5k
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pluma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avestruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carneiro


a realeza e o poder.  

Simbolizado por um homem com cabeça de falcão, o deus Hórus era encarregado de 

garantir o nascimento dos dias. Essa divindade suprema aparece nas histórias por diversos 

nomes – que mudam de acordo com os locais de culto. A depender do lugar de adoração, 

o deus do céu é representado por corpo de homem e cabeça de falcão. Também surge com 

asas de gavião, um disco solar sob a cabeça e na mão esquerda uma chave – controle da 

vida e da morte. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 1º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

1) (UFPE) Em relação à religião no antigo Egito, pode-se afirmar que: 

a. a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do antigo Egito. 

Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano, para garantir a chegada 

da inundação e, dessa forma, boas colheitas, que eram agradecidas pelo rei em 

solenidades às divindades. 

b. a religião no antigo Egito, como nos demais povos da Antiguidade, não tinha 

grande influência, já que estes povos, para sobreviver, tiveram que desenvolver 

uma enorme disciplina no trabalho e viviam em constantes guerras. 

c. a religião tinha apenas influência na vida da família dos reis, que a usava como 

forma de manter o povo submetido a sua autoridade. 

d. o período conhecido como antigo Egito constitui o único em que a religião foi 

quase inteiramente esquecida, e o rei como também o povo dedicaram-se muito 

mais a seguir a tradição dos seus antepassados, considerados os únicos povos 

ateus da Antiguidade. 

e. a religião do povo no antigo Egito era bastante distinta da do rei, em razão do 

caráter supersticioso que as camadas mais pobres das sociedades antigas tinham, 

sobretudo por não terem acesso à escola e a outros saberes só permitidos à família 

real. 

 

2) (Vunesp) 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 pegadores, 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. 

 



3) “Para os egípcios, o outro mundo encerrava os mesmos prazeres desfrutados na 

terra – criados, caça, pesca, lazer em família, boa comida e músicas. Mas, para ter 

acesso a tudo isso, o morto precisava ser absolvido num julgamento final.” 

BRAICK. P.R.; MOTA, M. B. História: das cavernas ao terceiro milênio. São 

Paulo: Moderna, 2007. p. 53. 

Qual era o deus responsável pelo julgamento dos mortos na religião do antigo 

Egito? 

a. Aton. 

b. Isis. 

c. Set. 

d. Osíris. 

e. Anúbis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 13/04 

1) A frase evidencia o papel, na história do Egito, do Rio Nilo, que nasce no 

interior da África Central e corre para o norte, transbordando e fertilizado 

as terras às suas margens durante os meses de cheia; desse modo, a 

agricultura serviu de base econômica para essa civilização. 

2) O estado era proprietário das terras, planejava a economia, organizava a 

produção dos camponeses, armazenava e distribuía a produção. 

3) A civilização egípcia, assim como as outras da Antiguidade, constituiu-se com 

base na agricultura do regadio por ter se desenvolvido ao longo do grande 

Rio Nilo, cujas cheias eram fundamentais para irrigar a terra e facilitar o 

plantio.  

 

 


