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História 1º Ano  

Atividade de segunda-feira (23 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre Egito Antigo  

Tópicos abordados: Ciência e Arte  

Aula de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=DcGes6SRqtc (ciências)  
https://www.youtube.com/watch?v=oN7fclLO9mE (arte)  

 

   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) 

 Com relação às ciências, o legado do Egito foi grande para as futuras civilizações. 

O conhecimento cientifico monopolizado pela classe sacerdotal e a cultura em geral eram 

privilégio das altas camadas sociais. Dentre os ramos da ciência, os egípcios destacaram-

se em: 

Química: desenvolveram a manipulação de substâncias como arsênio, cobre petróleo, sal, 

etc. 

Astronomia e matemática: Elaboraram mapas celestes, desenvolveram o sistema decimal 

que usamos até hoje, mas sem o 0. 

Medicina: desenvolveu-se graças à prática da mumificação. Tinham cirurgiões, ervas 

medicinas e desenvolveram o primeiro livro de medicamentos que se conhece. Sabiam 

tratar problemas do olho, cabeça, estômago e dentes. 

Arquitetura: Tinham grande conhecimento sobre o tema, tanto que construíram as grandes 

pirâmides. As pirâmides eram os túmulos dos faraós, construídos de material não 

perecível e com proporções gigantescas. Existiam labirintos dentro e o lugar mais seguro 

ficava a câmara que guardava o sarcófago.  

Artes: Desenvolveram a escrita hieroglífica, criando umas das primeiras formas escritas 

de linguagem. Também foram responsáveis pela criação de formas artísticas muito 

complexas, como a pintura.  
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 1º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

(UERN/2012) “Os camponeses (também chamados de felás) executavam inúmeros 

trabalhos necessários â agricultura e à criação de animais. Os principais produtos 

cultivados eram o trigo (para fazer o pão), a cevada (para fazer cerveja) e o linho (para 

fazer tecido). Também se dedicavam à plantação de legumes, verduras, uva (para fazer 

o vinho) e frutas variadas. Criavam animais como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos 

e, posteriormente, cavalos. Para a maioria da população, a carne era um alimento de 

luxo – os mais pobres só a consumiam em ocasiões especiais. As atividades 

agropastoris eram complementadas pela pesca (no Nilo, nos pântanos e nos canais) e, 

também, pela caça. Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar parte 

da colheita e do rebanho, como forma de tributo, aos moradores do palácio do faraó e 

aos sacerdotes dos templos. Nos períodos em que diminuíam os trabalhos no campo 

(época das cheias), eram, muitas vezes, convocados a trabalhar compulsoriamente em 

obras como, por exemplo, construção de palácios, templos, pirâmides, etc.” 

(Cotrim, Gilberto. História Global – Brasil e Geral. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p 

51) 

 O Egito foi uma das primeiras civilizações que existiu, tendo sido responsável pelo 

desenvolvimento de várias técnicas, como nas áreas da medicina e da arquitetura, entre 

outras. A citação se refere ao modo de vida do camponês egípcio. A partir dela, pode-se 

afirmar que: 

a) escreve um modo de vida camponês em uma civilização que possui estado forte e 

centralizado. 

b) a sociedade egípcia era extremamente desenvolvida, devido, principalmente, à produção 

de tecidos que eram amplamente comercializados. 
c) O Egito foi uma civilização sem, necessariamente, uma hierarquia social. 

d) a vida do camponês egípcio demonstra que viviam em uma sociedade nômade. 

 

 

2) (UFT TO/2014) A construção das pirâmides do Egito antigo ainda está envolta em 

mistérios e curiosidades, sendo fonte de estudos na História, na Engenharia, na 

Matemática e na Arte. 

O processo de construção das pirâmides caracteriza-se pela: 

a) aplicação de diversos materiais como a madeira e o estanho. 

b) grandiosidade em suas dimensões e em uma estrutura sólida. 

c) arquitetura dissociada de funções de ordem funerária. 



d) utilização de tijolos de argila na edificação de suas paredes internas. 

e) despreocupação em edificar um templo duradouro. 

3)  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) os sacerdotes e o faraó somente abençoavam os corpos que se encontravam 

conservados. 

b) a manutenção do corpo perfeito, mesmo sem vida, era necessária para a prática 

diária do culto aos mortos. 

c) o tratamento do corpo do morto garantiria sua salvação e o encontro com Rá, o 

deus-sol. 

d) a vida perpétua era real e os corpos tinham de ser preservados para o seu 

reencontro pela alma. 

4) (UEM PR/2015) Sobre a arquitetura e a produção de imagens no Egito Antigo 

é incorreto afirmar: 

a) Sob o reinado de Akhenaton, a produção de imagens atingiu maior realismo. 

b) De uma maneira geral, os produtores de imagens obedeciam a convenções, padrões e 

regras. 

c) Devido à necessidade de se fazerem obras monumentais, os mestres construtores 

egípcios serviam-se exclusivamente da pedra. 

d) Em parte dessa sociedade, a produção de imagens estava, quase sempre, a serviço de 

certo cerimonial sagrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 16/04 

1) A 

2) C 

3) D 

 


