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01 - (UFAM/2006)     
Com relação a estrutura econômica do Antigo Egito, é 
correto afirmar que: 
a) Baseava-se na produção agrícola controlada pelo 

estado e realizada pelas comunidades aldeãs na 
forma de tributos, inexistindo a propriedade 
privada da terra; 

b) Baseava-se no comércio marítimo de especiarias, 
azeite e vinho, espraiado pelo mar Mediterrâneo; 

c) Baseava-se na produção agrícola realizada por 
camponeses e pequenos proprietários livres e 
voltada para o comércio exterior; 

d) Baseava-se no comércio de trigo e cevada com a 
Núbia e a Fenícia; 

d) Baseava-se na produção agrícola realizada por 
escravos em pequenas estruturas produtivas 
situadas nas margens irrigadas do rio Nilo; 

 
02 - (FUVEST SP/2001)      

No antigo Egito e na Mesopotâmia, assim como nos 
demais lugares onde foi inventada, a escrita esteve 
vinculada ao poder estatal. 
Este, por sua vez, dependeu de um certo tipo de 
economia para surgir e se desenvolver. 
Considerando as afirmações acima, explique as relações 
entre: 
a) escrita e Estado; 
b) Estado e economia. 

 
03 - (UECE/2000)      

Analise o seguinte comentário: “Por mais longe que se 
remonte aos primórdios da civilização do Nilo egípcio... 
a imagem feminina traduz o amor, a fecundidade ou a 
solicitude, ou seja, a amante, a mãe, a carpideira (ou 
“enlutada”), a que provoca o desejo, que dá a vida ou 
vela o morto que parte para sua eternidade”.  

Fonte: NOBLECOURT, Christiane Desroches. A Mulher no 
Tempo dos Faraós. Trad. Tânia Pellegrini.  

Campinas: Papirus, 1994, p. 201. 
Uma vez que a opinião expressa nesta afirmação se 
refere à situação da mulher na sociedade egípcia, é 
correto afirmar que: 
a) a veneração pela figura feminina encontra-se 

expressa tanto nas manifestações artísticas quanto 
nos relatos literários 

b) o espaço social, a ela reservado, garantindo-lhe 
total independência, resulta de uma imposição 
jurídica, elaborada pelo Faraó Amenófis IV 

c) as sociedades egípcia e hebraica, em virtude da 
forte influência da ética religiosa, concediam à 
mulher uma posição idêntica a do homem 

d) o respeito à mulher e à igualdade de direitos, que 
lhe eram concedidos, resultou da influência da 
cultura grega na sociedade egípcia 

 
04 - (FURG RS/2002)      

Analise cada uma das seguintes afirmativas relacionadas 
ao Antigo Egito e indique se são verdadeiras (V) ou falsas 
(F). 

( ) Dos tipos de escrita egípcia, a hieroglífica era a mais 
primitiva, utilizada pelos sacerdotes; no entanto, no 
Antigo Egito os outros tipos de escrita existentes 
foram o hirático, o demótico e o etrusco. 

( ) Pode-se dizer que a história do Egito tem início com 
a sedentarização das populações que viviam às 
margens do Nilo, evoluindo para os nomos no IV 
milênio aC. 

( ) Na crença egípcia, a vida poderia durar 
eternamente, desde que a alma encontrasse no 
túmulo o corpo destinado a servir-lhe de moradia. 

( ) Apesar da preocupação com as cheias e vazantes do 
Nilo e com a natureza em geral, os egípcios pouco 
interessaram-se pelos estudos científicos. 

( ) O governo do Egito Antigo era teocrático, pois o 
faraó era considerado o filho do deus-sol, Amón-Rá, 
e encarnação de Hórus, o deus-falcão. 

 
Quais são, respectivamente, as afirmativas corretas ? 
a) F – V – V – F – F 
b) V – V – F – V – F 
c) V – V – F – F – V 
d) V – V – F – F – F 
e) F – V – V – F – V 

 
05 - (UFAC/2001)      

"A religião penetrava intimamente todos os aspectos da 
vida pública e privada (...) Cerimônias eram realizadas 
pelos sacerdotes a cada ano para garantir a chegada da 
inundação, e o rei agradecia a colheita solenemente às 
divindades adequadas. Oráculos dos deuses 
desempenhavam um papel importante na solução de 
problemas políticos e burocráticos e eram também 
consultados pelos homens do povo antes de tomarem 
decisões de algum peso. As mulheres sem filhos se 
desnudavam diante de touros ou carneiros sagrados, 
esperando mudar a situação por sua exposição a tais 
símbolos de fertilidade. A medicina era penetrada de 
magia e religião. O aspecto supersticioso das crenças 
multiplicava o uso de amuletos e outras proteções 
mágicas, tanto pelos vivos quanto pelos mortos."  
(Ciro Flamaríon Cardoso) 
A partir da leitura do texto acima, diga a qual povo da 
antiguidade o autor se refere: 
a) gregos 
b) romanos 
c) fenícios 
d) egípcios 
e) hebreus 

 
06 - (UFC CE/2001)      

“As pirâmides de Gizé, ... as estátuas colossais, os 
obeliscos e os templos imponentes que surpreenderam 
os visitantes gregos e romanos, tal como surpreendem 
ainda hoje os turistas modernos, as jóias finamente 
trabalhadas, os linhos finíssimos, as alfaias e os 
utensílios de todo gênero, hoje dispersos em coleções 
por todo o mundo..., em suma, toda a herança deixada 
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pelo Egito à humanidade tem na sua base o suor do 
rosto do camponês.”  
(Fonte: CAMINOS, Ricardo.  
“O camponês”. In: O homem egípcio. Lisboa: Editorial 
Presença, 1994, p.15.) 
 
Relacione as colocações do texto acima com a 
organização sócio-econômica do Egito Antigo. 

 
07 - (UFC CE/2002)      

Observe a ilustração, apresentada abaixo.  
 

 
(MELLA, Frederico A., O Egito dos Faraós: história, civilização, 

cultura.  3a. ed. São Paulo.  
Hermes Ed. 1998. p. 18) 

Considerando a representação da escrita egípcia, é 
correto afirmar que: 
a) a utilização de recursos decorativos favoreceu a 

escrita em virtude de facilitar a compreensão 
popular. 

b) os sinais apresentados constituíam um 
aperfeiçoamento da arte profana como forma de 
expressão. 

c) a diversidade de sinais utilizados tornava complexa 
a representação do que se queria exprimir. 

d) a diversidade de sinais utilizados na escrita resultou 
de uma imposição religiosa. 

e) os desenhos elaborados representavam uma 
simplificação da escrita hierática. 

 
08 - (UFTM MG/2001)      

Na Antigüidade Oriental, desenvolveram-se as primeiras 
civilizações, geralmente às margens de rios. Os egípcios 
caracterizaram-se: 
a) pelo politeísmo e pela economia baseada no 

comércio. 
b) pela rígida divisão social e pelo Estado teocrático. 
c) pela importância da religião e pela mobilidade 

social. 
d) pela agricultura e pela fundação de cidades-Estado. 
e) pela descentralização política e pela escravidão. 

 
09 - (UEL PR/2001)      

“A navegação é providencial: do centro de alta pressão 
no Mediterrâneo sopra constante vento para o centro 
de baixa pressão do deserto quente, facilitando a subida 
de navios de vela: a descida (a), arriadas as velas, é 
favorecida pela correnteza do rio”. 

Delgado de Carvalho – História Geral – Volume I, 
Antiguidade, 3ª edição, Distribuidora Record. 

 

As condições descritas ajudaram a unidade nacional e 
possibilitaram, grandemente, a centralização do poder 
na Civilização: 
a) Babilônica, junto ao rio Eufrates. 
b) Assíria, junto ao rio Tigre. 
c) Egípcia, junto ao rio Nilo. 
d) Hebraica, junto ao rio Jordão. 
e) Cartaginesa, nos seus domínios ibéricos até o rio 

Guadalquivir. 
 
10 - (UFPB/2001)      

Sobre o Egito antigo, é correto afirmar que: 
a) a religião desempenhava um papel fundamental na 

cultura egípcia, com o culto ao Deus Shiva da 
fertilidade da terra. 

b) os egípcios inventaram o alfabeto, composto de 22 
letras consonantais, influenciando o alfabeto grego, 
base de várias línguas modernas. 

c) as obras literárias baseadas em princípios morais e 
religiosos circulavam entre os aristocratas e 
camponeses. 

d) a economia era baseada na agricultura e na criação, 
atividades vinculadas a um complexo sistema de 
irrigação. 

e) a arquitetura funerária representava a religiosidade 
dos egípcios. As pirâmides eram usadas como 
túmulo para toda a população. 

 
11 - (UFRN/2002)      

A religião estava presente em todos os aspectos da vida 
no Antigo Egito. A medicina, inclusive, era impregnada 
de elementos mágicos e religiosos. 
A relação entre religião e medicina no Antigo Egito era 
evidente na medida em que: 
a) as práticas médicas estavam voltadas apenas para 

o tratamento dos faraós, cuja imagem era associada 
aos deuses. 

b) as técnicas desenvolvidas na medicina foram 
estimuladas pela necessidade de preservar o corpo 
para a vida após a morte. 

c) os médicos, recrutados entre as mais altas camadas 
sociais, acumulavam também a função de 
promover o culto religioso. 

d) os médicos queriam prolongar a existência terrena, 
estimulados pelas crenças religiosas que negavam a 
imortalidade da alma. 

 
12 - (UFSE/2001)      

As sociedades orientais da Antiguidade, especialmente 
a egípcia e a mesopotâmia, desenvolveram-se em 
regiões, semi-áridas, que necessitavam de grandes 
obras hidráulicas para o cultivo agrícola.  
Nessas sociedades, 
a) desenvolveu-se o modo de produção escravista 

intimamente relacionado ao caráter bélico e 
expansionista desses povos. 

b) o Estado constituía o principal instrumento de 
poder das camadas populares, assegurando e 
ampliando seu domínio sobre os outros grupos. 
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c) a superação das comunidades levou ao surgimento 
da propriedade privada e, conseqüentemente, à 
utilização da mão-de-obra escrava. 

d) predominava a servidão coletiva, onde o individuo 
explorava a terra como membro da comunidade e 
servia ao estado, proprietário absoluto dessa terra. 

e) a produção de excedentes, necessária a 
intensificação das trocas comerciais e pala o 
progresso econômico era garantida pela ampla 
utilização do trabalho livre.. 

 
13 - (UFSE/2001)      

Analise as proposições sobre os egípcios e povos 
mesopotâmicos. 
00. A religião monoteísta foi o elemento cultural mais 

atuante em todos os períodos da história política do 
Egito Antigo. 

11. A medicina, a arquitetura e a engenharia no Egito 
foram pouco utilizadas e insignificantemente 
estimuladas pelo poder central. 

22. Estimulados pelos faraós e pelos sacerdotes, 
técnicos e artistas, atuando como verdadeiros 
funcionários do Estado, buscaram, em vão, através 
dos estudos da astronomia, elaborar um 
calendário. 

33. Mesopotâmia --- nome dado pelos gregos e que 
significa “terra entre dois rios” --- compreendia os 
vales e planícies irrigados pelos rios Tigre e 
Eufrates, onde hoje é o território do Iraque e terras 
próximas. 

44. Durante o reinado de Nabucodonosor (604 a.C  
561 a.C.), o Segundo Império Babilônico viveu o seu 
apogeu. Foi a época das grandes construções 
públicas como os templos para vários deuses, 
especialmente o de Marduk, as grandes muralhas 
da cidade e os palácios, a exemplo dos “Jardins 
Suspensos da Babilônia”, considerados pelos gregos 
como uma das maiores “maravilhas do mundo”. 

 
14 - (UNICAP PE/2002)      

As sociedades orientais antigas, principalmente a 
egípcia e a mesopotâmica,se desenvolveram em regiões 
semi-áridas, o que as levou a terem especificidades 
marcantes: 
01. A ordem político-social terminou se estruturando 

em torno do comércio e da rapina. 
01. O controle das terras e dos canais de irrigação foi a 

base primordial da formação político-social dessas 
sociedades. 

02. A pesada tributação sobre os excedentes 
produzidos revertia em obras públicas e serviços 
administrativos. 

03. Nessas sociedades, predominava a escravidão, pela 
qual os grandes proprietários de terra aumentavam 
suas propriedades. 

04. O indivíduo, como membro da comunidade, 
explorava a terra, propriedade absoluta do Estado. 

 
15 - (UNIOESTE PR/2001)      

A preocupação com os fenômenos da natureza 
estimulou os estudos de Astronomia, que levaram os 
sábios do Egito a localizarem alguns planetas e 
constelações. Construíram também um relógio d’água e 
organizaram um calendário solar, cujos princípios gerais 
são adotados até hoje. Dividiram o dia em 24 horas e a 
hora em minutos, segundos e terços de segundos; dez 
dias completavam uma semana e três semanas, um 
mês. O ano tinha 365 dias, de acordo com as estações 
agrárias: Cheia, Inverno e Verão. A necessidade de fixar 
o início das cheias e das vazantes do Nilo desenvolveu 
esta capacidade de precisão. 
(ARRUDA, 1986, p. 63) 
Conforme o texto acima, podemos concluir que: 
01. os planetas e constelações podem ser considerados 

fenômenos naturais. 
02. usamos o mesmo calendário lunar que os egípcios 

inventaram. 
04. o ano egípcio dividido em estações, como o 

inverno, a primavera e o verão, é semelhante ao 
calendário atual. 

08. um mês de 30 dias pode ter 3 semanas de doze dias. 
16. a água não é um elemento útil para marcar o 

tempo, porque está ligada ao fenômeno da seca e 
das cheias. 

32. o relógio d’água e o calendário solar foram 
construídos pelo Nilo. 

64. o Nilo tornou-se cada vez mais preciso, à medida 
que se conhecia o regime de suas águas. 

 
16 - (UFG GO/1992)      

Na antiguidade Oriental, a existência de água e terras 
férteis foi fundamental para a formação de grandes 
civilizações, principalmente no chamado “Crescente 
Fértil”. 
Devido à presença de dois grandes rios, as terras hoje 
ocupadas pelo Iraque e pelo Kuwait foram alvo de 
disputas de vários povos que, sucessivamente 
constituíram complexas sociedades, chegando a formar 
grandes impérios. 
Aponte 2(dois) grandes impérios surgidos nesta região, 
na Antiguidade, destacando 2(duas) características de 
cada império, quer no aspecto social, político, 
econômico ou cultural. 

 
17 - (Mackenzie SP/2005)      

Na Antiguidade, a civilização egípcia baseou a sua 
organização socioeconômica de acordo com: 
a) o modo de produção escravista, no qual um 

governo despótico controlava a construção de 
obras hidráulicas, utilizando somente o trabalho 
escravo. 

b) o modo de produção servil, resultante da imensa 
influência religiosa do faraó, o supremo sacerdote, 
que deveria ser adorado e servido por todos os seus 
súditos. 

c) o modo de produção asiático, baseado no Estado 
despótico onde predominava a servidão coletiva, 
na qual o indivíduo trabalhava a terra como 
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membro da comunidade e servia, dessa maneira, ao 
Estado. 

d) o sistema de servidão coletiva, sendo os membros 
da comunidade submetidos aos trabalhos ligados à 
construção de sistemas hidráulicos, para a 
distribuição comunitária da produção agrícola 
resultante. 

e) o modo de produção escravista, sendo os povos 
capturados em guerra transformados em escravos 
do faraó, proprietário das terras e cultuado como 
deus em todo o Egito. 

 
18 - (FURG RS/2005)     

No Egito Antigo a maioria da população vivia em 
condições materiais precárias de existência. Constituía 
um grupo privilegiado da sociedade egípcia: 
a) os felás. 
b) os artesãos. 
c) os escravos. 
d) os sacerdotes. 
e) nenhuma resposta está correta. 

 
19 - (UFMS/2004)      

A respeito da sociedade egípcia da Antiguidade Oriental, 
é correto afirmar que: 
a) a formação dos “nomos”, as reuniões de 

comunidades de aldeias, ocorreu após a formação 
do Estado, o qual emergiu entre 4.000 e 3.000 a.C. 

b) o Estado egípcio era uma “Monarquia Despótica”, 
isto é, uma monarquia em que o soberano era ao 
mesmo tempo um governante e um deus. 

c) o faraó governava por meio de um aparelho 
burocrático bastante simples e eficiente, 
constituído basicamente por alguns escribas e 
soldados. 

d) o exército egípcio era pequeno, não 
profissionalizado e empregado apenas na defesa do 
faraó e de sua família. 

e) a escravidão coletiva foi o regime de produção 
dominante na época. 

 
20 - (UNICAP PE/2004)     

As sociedades orientais da Antiguidade desenvolveram-
se em regiões semi-áridas que necessitavam de grandes 
obras hidráulicas, só possíveis com uma estrutura 
político-administrativa bastante rígida. As afirmações 
abaixo demonstram esta questão. 
00. O Estado, por meio da tributação dos excedentes 

produzidos, realizava obras públicas e prestava 
serviços a toda a população. 

01. O Estado constituía, nessas sociedades, o principal 
instrumento de poder do grupo privilegiado. 

02. O Estado organizava a produção comunitária das 
aldeias, controlando diques e canais. 

03. A estrutura socioeconômica se baseava no Estado 
despótico e no controle da produção agrícola 
privada. 

04. Nessas sociedades, onde predominava a servidão 
coletiva, o indivíduo explorava a terra, propriedade 
exclusiva da família. 

 
21 - (UECE/2004)     

”O ofício do escriba não é condição suficiente para se 
pertencer à classe social mais elevada; todavia, se situa 
ao nível de um artesão. Embora não seja dotado de 
meios autônomos de subsistência e a sua situação seja 
a de um assalariado da administração, a retórica 
contemporânea diz que, ao contrário de todas as outras 
ocupações equivalentes, não está subordinado a 
ninguém.” 

Fonte: ROCATTI, Alessandro. O Escriba in DONADONI, 
Sergio(Direcção de)  
O Homem Egípcio.Lisboa: Editorial Presença, 1994, p. 
68, 
De acordo com o comentário apresentado, é correto 

afirmar: 
a) a facilidade do sistema de escrita egípcio mantinha 

o escriba numa posição social superior a dos 
sacerdotes 

b) o trabalho do escriba subordinava-se às imposições 
da nobreza , tornando sua função desprestigiada 

c) o prestígio desfrutado pelos escribas lhes permitia 
serem considerados contestadores da posição 
oficial do Estado 

d) a complexidade da utilização dos recursos gráficos 
garantia um certo espaço social aos escribas, 
mesmo sendo dependentes da nobreza 

 
22 - (UFAC/2002)      

Os estudos  arqueológicos  e históricos desenvolvidos  
no Egito  indicam  que,  no mundo antigo, o aspecto mais 
visível da economia daquele povo consistia em uma 
espécie de “estatismo faraônico”.  
Isso quer dizer que a vida econômica era: 
a) integralmente controlada pelos agricultores. 
b) controlada pelo faraó, através de seus funcionários 

e sacerdotes, bem como pelos produtores rurais. 
c) parcialmente  controlada pelos agricultores. 
d) quase integralmente, controlada pelo faraó, 

através de seus funcionários e sacerdotes. 
e) dirigida e organizada pelo faraó, em comum acordo 

com os agricultores. 
 
23 - (UFAC/2003)      

Em suas narrativas históricas, Heródoto, observando o 
cotidiano dos camponeses ou agricultores egípcios, 
afirmou que estes aproveitavam a fertilidade propiciada 
pelos insumos orgânicos deixados nas áreas alagadas, 
após as cheias do Nilo, para espalharem suas sementes 
de cereais, geralmente enterradas com o auxílio de bois, 
carneiros ou porcos, restando-lhes apenas “cruzar os 
braços” e aguardar o tempo da colheita. 
A “ingenuidade” de tal afirmação reside no fato de que, 
na prática: 
a) O rio Nilo por si só fertilizava a terra e irrigava as 

plantações. 
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b) A estação chuvosa se responsabilizava pela 
irrigação dos plantios.  

c) Era obrigação do lavrador o trabalho de irrigar as 
plantações. 

d) Os grandes canais de irrigação, coordenados por 
engenheiros ligados ao  aparelho estatal faraônico, 
eram os únicos responsáveis pela irrigação das 
plantações. 

e) O rio Nilo produzia uma argila especial que 
propiciava tranqüilidade aos lavradores após a 
semeadura. 

 
24 - (UCG GO/2005)     

Observe a cena : 
 
Osíris, sentado em um trono, preside a reunião 
assessorado por quarenta e dois juízes; estão presentes 
também Hórus, Anúbis, Thoth e o devorador dos mortos. 
Hórus e Anúbis apanham o coração do defunto e 
verificam, na grande balança, se há um equilíbrio entre 
aquele órgão e a estátua ou outro símbolo da deusa 
Maat. Thoth anota o resultado e comunica-o a Osíris. O 
condenado é entregue ao devorador, o justificado é 
levado a Osíris por Hórus. 

 
O texto acima refere-se ao Tribunal de Osíris, crença 
difundida no Antigo Egito, especialmente a partir do 
Médio Império. 
01. Osíris era o supremo juiz. Filho de Rá, foi 

assassinado pelo irmão Set, que partiu seu corpo 
em catorze pedaços, distribuindo-os pelo Rio Nilo. 
A reunião dos fragmentos do corpo de Osíris foi 
realizada por sua consorte Ísis. A partir daí, com o 
auxílio de outros deuses, Osíris foi ressuscitado, 
passando a viver no mundo dos mortos. 

02. Hórus está presente na cena e tem por função 
devorar a alma dos defuntos condenados no 
julgamento. Filho de Set, é uma divindade 
zoomórfica e malévola. 

03. Anúbis é um embalsamador. Tem corpo humano e 
cabeça de chacal. O processo de mumificação era 
importante para assegurar a sobrevivência da alma 
no mundo além-túmulo. 

04. Thoth, por sua vez, era o deus da escrita e da 
contagem do tempo. No julgamento, era ele quem 
registrava o resultado da pesagem do coração do 
defunto. Este deveria ser mais leve do que a pena 
da deusa Maat, a deusa da verdade e da justiça, 
para que a alma tivesse direito ao Paraíso de Osíris. 

05. Diante do tribunal, o defunto deveria recitar, entre 
outras preces, a confissão positiva, a que arrolava 
todos os seus erros em vida e seu arrependimento 
diante de Osíris, o juiz supremo. 

06. As confissões realizadas no tribunal de Osíris 
revelam um programa de conduta e consciência 
moral elevada, condição para que, em vida, o 
egípcio pudesse aspirar ao seu ideal póstumo. 

 
25 - (UFC CE/2006)     

O  nome  do  rei  egípcio Amenófis  IV  (c.  1377  a.C.  –  
c.  1358  a.C.)  está  ligado  à  reforma  religiosa  que 
substituiu  o  culto  de Amon-Rá  por Áton  e  determinou 
o  fim  do  politeísmo. Além  do  caráter  religioso,  essa 
reforma buscava:  
a)  limitar a riqueza e o poder político crescentes dos 

sacerdotes.  
b)  reunificar o Egito, após as disputas promovidas 

pelos nomarcas.   
c)  pôr fim às revoltas camponesas motivadas pelos 

cultos antropomórficos.  
d)  reunir a população, por meio da religião, para 

fortalecer a resistência aos hicsos.  
e)  restabelecer o governo teocrático, após o 
crescimento da máquina administrativa.  

 
26 - (UFRN/2006)     

No vale do rio Nilo, situado no nordeste da África, 
formou-se o primeiro Estado unificado da história, o 
Egito. Tal Estado se alicerçava: 
a) na servidão coletiva, cabendo à população 

camponesa pagar impostos sob a forma de 
produtos ou trabalhos. 

b) na agricultura familiar praticada em inúmeras 
aldeias, que exploravam as margens fertilizadas 
pelas enchentes. 

c) na exploração da mão-de-obra de povos 
estrangeiros dominados e escravizados em 
conseqüência das campanhas imperialistas dos 
faraós. 

d) na rede comercial que se estendia ao longo da bacia 
mediterrânica e era controlada pelo faraó, 
representante da classe mercantil. 

 
27 - (UFAM/2006)     

Sobre as sociedades do Antigo Oriente Próximo, é 
incorreto afirmar que: 
a) Embora existissem escravos, eles nunca formaram, 

nem no Egito, nem na Mesopotâmia, a base das 
relações de produção 

b) Sua estrutura econômica era regida pelo chamado 
“modo de produção asiático” 

c) Mantinham grande dependência dos rios perenes e 
desenvolveram importantes projetos de irrigação 

d) A corvéia ou “corvéia real”, consistindo numa 
modalidade de trabalho compulsória, foi 
largamente utilizada pelos Estados dessa região 
para obtenção dos excedentes na forma de tributo. 

e) Baseavam-se no comércio mediterrâneo e no 
cultivo de trigo e vinhas em grandes propriedades 
senhoriais. 

 
28 - (UFPEL RS/2006)     

“– Há no Egito certas pessoas encarregadas por lei 
de realizar os embalsamamentos, e fazem disso 
profissão. [...] 

– O terceiro tipo de embalsamamento destina-se 
aos mais pobres. Injeta-se no corpo o licor denominado 
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surmaia, envolve-se o cadáver no natro durante setenta 
dias, devolvendo-o depois aos parentes. 

– Tratando-se de mulher, e se esta é bonita ou de 
destaque, o cadáver só é levado para embalsamamento 
decorridos três ou quatro dias após o seu falecimento. 

Toma-se essa precaução pelo receio de que 
embalsamadores venham a violar o corpo. Conta-se 
que, por denúncia de um dos colegas, foi um deles 
descoberto em flagrante com o cadáver de uma mulher 
recém falecida. 

– Se se encontra um cadáver abandonado, seja o 
morto egípcio ou estrangeiro, trata-se de alguém 
atacado por crocodilo ou afogado no rio; a cidade em 
cujo território foi o corpo atirado é obrigada a 
embalsamá-lo, a prepará-lo da melhor maneira, a  
sepultá-lo em túmulo sagrado.” 

HERÓDOTO (cerca de 484 a.C. - cerca de 420 a.C.). História. 
Brasília: UnB, 1985. 
 

O texto demonstra a prática 
a) do desenvolvimento da anatomia, do ateísmo e da 

zooerastia. 
b) do monoteísmo zoomórfico, do hedonismo e do 

igualitarismo social. 
c) da estratificação social, da discriminação estética e 

da repressão à necrofilia. 
d) da ética funerária, da xenofobia e do politeísmo. 
e) do culto aos mortos, da adoração aos animais e da 

isonomia nos ritos fúnebres. 
 
29 - (UFAL/2005)     

Considere a ilustração. 
 

 
(In: Antonio Pedro. Historia Geral. São Paulo: FTD, 1995. p. 

17) 
 

Marcado pelas grandes obras públicas, o Egito Antigo 
contava com um Estado despótico que controlava as 
estruturas socioeconômica e administrativa as quais 
dirigiam e subordinavam toda a população. Identifique 
as afirmações que relacionam corretamente a ilustração 
ao contexto histórico do Egito. 

 
I. Algumas obras públicas foram importantes para o 

desenvolvimento histórico da sociedade egípcia, 
pois possibilitavam a irrigação do solo fundamental 
ao processo de produção agrícola. 

II. O desenvolvimento das artes em geral mantinha 
profundas relações com a atividade econômica 
principal, favorecendo inclusive a preservação do 
poder e da ordem social. 

III. As condições geográficas determinaram a evolução 
histórica dos egípcios que dependiam, para a 

manutenção do Império, da compra de produtos 
agropecuários das civilizações vizinhas. 

IV. Os egípcios, como os hebreus, se desviaram do 
monoteísmo em determinados momentos de crise 
econômica, cultuando animais de ouro para que 
estes reafirmassem o poder do faraó. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 

 
30 - (UFMS/2006)     

Sobre o Antigo Egito, assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
01. A religiosidade egípcia tinha como sua principal 

característica, o monoteísmo antropozoomórfico. 
02. A formação da sociedade e a economia egípcia 

estavam intimamente vinculadas às cheias e 
vazantes periódicas dos rios Tigre e Eufrates. 

04. A produção artística era predominantemente de 
inspiração religiosa. 

08. A preocupação com os mortos fez com que os 
egípcios construíssem túmulos duradouros como as 
Mastabas e os Hipogeus, lugares onde eram 
sepultados nobres e sacerdotes ilustres. 

16. A economia era controlada pelo faraó, dono 
nominal da maioria das terras, sendo a agricultura 
a principal atividade econômica que, de modo 
geral, estava voltada para suprir as necessidades da 
população. 

 
31 - (UNESP SP/2007)     

Um dos mais antigos registros escritos conhecidos 
surgiu no Egito. A região foi também berço do Estado e 
da diferenciação social. Escrever requeria anos de 
aprendizado e apenas alguns poucos, como os escribas, 
dedicavam-se a essa tarefa. 
Nos dias atuais, o conceito de analfabetismo mudou. A 
Unesco adota a noção de analfabeto funcional: pessoa 
capaz de escrever e de ler frases simples, mas que não 
consegue usar informações escritas para satisfazer suas 
necessidades diárias e para desenvolver seu 
conhecimento. Explique para que servia a escrita no 
Egito antigo e relacione o conceito contemporâneo de 
analfabetismo com a idéia de exclusão social. 

 
32 - (UFPEL RS/2007)    

Observe atentamente as colunas a seguir sobre a 
História do Egito e as relacione: 
1ª Coluna 
(1) Período Pré-Dinástico 
(2) Antigo Império 
(3) Médio Império 
(4) Novo Império 
2ª Coluna 
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(  ) expansão territorial com anexação da Etiópia, Síria 
e Fenícia. 

(  ) unificação do Alto e do Baixo Egito efetuada pelo 
faraó Menés. 

(  ) formação dos nomos. 
(  ) invasão dos hicsos. 
A ordem que relaciona corretamente a segunda coluna, 
em relação à primeira, é a seguinte: 
a) 1, 2, 3, 4. 
b) 3, 1, 4, 2. 
c) 2, 4, 1, 3. 
d) 4, 2, 1, 3. 
e) 4, 3, 2, 1. 
f) I.R. 

 
33 - (URCA CE/2007)    

“No Egito, o faraó era considerado filho de Amon-Rá e a 
encarnação de Hórus. (...) Seus símbolos eram o cetro e 
a dupla coroa, marca do Alto e do Baixo Egito. Tinha 
várias mulheres, mas só a primeira podia usar o título de 
rainha.”  

(ARRUDA José J. e PILETTI, N. 2003).  
 

Sobre as relações de poder e a organização política no 
antigo Estado Egípcio, é correto afirmar:  
a) O aparato burocrático do Estado encontrava-se à 

serviço dos camponeses e artesãos, camada inferior 
da sociedade egípcia, sendo que deles dependia a 
autoridade dos faraós.  

b) A burguesia urbana, detentora da atividade mais 
lucrativa, controlava o faraó e a burocracia do 
Estado, incluindo os escribas e os guerreiros.  

c) O faraó era adorado como um deus e era ele quem 
comandava o exército, distribuía justiça e 
organizava as atividades econômicas.  

d) A burguesia fortalecida com o intenso comércio 
com o Sudoeste Asiático, notadamente com os 
persas, tinha na figura do faraó a sua principal base 
de poder.  

e) O faraó era controlado pelos sacerdotes e 
funcionários, que desfrutavam de grande influência 
política.  

 
34 - (UECE/2008)    

“A estada dos filhos de Israel no Egito durou 
quatrocentos e trinta anos. No mesmo dia que findavam 
os quatrocentos e trinta anos, os exércitos de Iahweh 
saíram do país do Egito”.  
(Ex. 12,40). Sobre o “exílio” dos hebreus 
 no Egito, assinale o correto. 

 
a) Algumas tribos hebraicas deslocaram-se para a zona 

do delta do Rio Nilo, para fugir da grave carestia que 
assolou a Palestina em meados de 1.700 a.C. 

b) O povo hebreu, após inúmeros combates e disputas, 
foi derrotado pelos egípcios e conduzido em regime 
de escravidão para a terra dos faraós. 

c) Os hebreus se organizaram como mercenários e em 
atividades comerciais, ocupando as vias das 
caravanas no deserto, a serviço do faraó egípcio. 

d) Quando os hyksos invadiram o Egito levaram 
consigo algumas tribos hebraicas e arregimentaram 
os homens como soldados mercenários em seus 
exércitos. 

 
35 - (UFAM/2008)    

Situados na faixa do Crescente Fértil, alguns povos da 
Antiguidade, como os egípcios, desenvolveram 
sociedades complexas com sistemas econômicos 
próprios, cujas características pautavam-se: 
a) Pela produção de excedentes, desenvolvimento de 

longas rotas comerciais para o mercado externo e 
transformação dos servos em assalariados do 
Estado. 

b) Pela transformação das populações aldeãs em 
servos, fortalecimento do senhorio rural e 
desenvolvimento do pastoreio. 

c) Pela mobilização de grandes contingentes de 
trabalhadores, montagem de sistemas de irrigação, 
com a construção de barragens, diques e açudes, 
além do armazenamento da produção de grãos pelo 
Estado. 

d) Pela consolidação da propriedade privada da terra, 
larga utilização do sal como padrão de referência 
para as trocas comerciais e exploração dos escravos. 

e) Pelo desenvolvimento da pequena propriedade, 
onde prevalecia a produção de colonos e pastores 
livres, tributados pelo Estado sacerdotal. 

 
36 - (UFTM MG/2008)    

As civilizações antigas costumam ser divididas em dois 
grupos: Antigüidade Oriental, com destaque para Egito 
e Mesopotâmia, e Ocidental, com Grécia e Roma.  
Comparando-se as características desses grupos, é 
correto afirmar que 
a) enquanto as civilizações orientais tinham a 

sociedade baseada na riqueza do indivíduo, as 
ocidentais dependiam dos privilégios de 
nascimento. 

b) tanto as civilizações orientais quanto as ocidentais 
seguiam religiões monoteístas, acreditando em um 
deus antropozoomórfico e na vida após a morte. 

c) enquanto as civilizações orientais inovaram com o 
direito à cidadania, nas ocidentais apareceu a 
teocracia, sendo o monarca considerado um deus 
vivo. 

d) tanto as civilizações orientais quanto as ocidentais 
fundamentavam sua economia na agricultura de 
regadio, constituindo sociedades hidráulicas. 

e) enquanto nas civilizações orientais desenvolveu-se 
a servidão coletiva, nas ocidentais o escravismo foi 
o sistema de trabalho predominante. 

 
37 - (FEI  SP/2008)    

Sobre a organização social do Antigo Egito, é correto 
afirmar: 
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a) a casta superior era formada pelos agricultores que 

possuíam as terras em volta do Nilo. 
b) a parte mais numerosa da sociedade era formada 

por escravos e atingia 50% do total da população. 
c) os sacerdotes, a despeito de numerosos, não 

tinham papel destacado na sociedade. 
d) dentro da aristocracia, formada por sacerdotes, 

burocratas e nobres, destacavam-se os escribas, 
responsáveis pela organização administrativa do 
Império. 

e) no topo da sociedade encontrava-se o faraó e sua 
família e, abaixo deles, não havia distinção essencial 
entre os grupos sociais. 

 
38 - (UESPI/2009)     

As influências das religiões foram significativas na 
construção cultural das sociedades. Nessa perspectiva, 
nos primeiros séculos da sociedade egípcia:  

 
a) prevaleceu o poder dos sacerdotes que exerciam os 

privilégios políticos mais importantes para 
deflagração dos conflitos contra os outros impérios.  

b) constata-se a presença de uma arte com marcas das 
crenças religiosas, preservando a existência de 
certas regras na sua criação e execução.  

c) manteve-se uma estrutura religiosa dominada 
pelos faraós, prevalecendo princípios politeístas 
com deuses antropomórficos e vingativos.  

d) firmou-se uma religião ética, relacionada com o 
poder político, mas interessada em derrubar 
privilégios e hierarquias.  

e) enalteceu-se a existência de deuses ambiciosos e 
com desejos humanos, sem que houvesse também 
crenças monoteístas.  

 
39 - (UFC CE/2009)    

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 a 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. 

e) usaram as pirâmides para fins práticos, como, por 
exemplo, a observação astronômica. 

 
40 - (UNESP SP/2009)    

Observe a figura. 
 
TUMBA DE SENEDJEM 

 
(Egito. Século XIII a. C.) 
 

A respeito do contexto apresentado, é correto afirmar: 
 

a) a imagem demonstra que os agricultores das 
margens férteis do rio Nilo desconheciam a escrita. 

b) ao contrário da economia da caça de animais, que 
exigia o trabalho coletivo, a agricultura não 
originava sociedades humanas. 

c) a imagem revela uma apurada técnica de 
composição, além de se referir à economia e à 
cultura daquele período histórico. 

d) os antigos egípcios cultivavam cereais e 
desconheciam as atividades econômicas do 
artesanato e da criação de animais. 

e) a imagem comprova que as produções culturais dos 
homens estão desvinculadas de suas práticas 
econômicas e de subsistência. 

 
41 - (UFSCAR SP/2009)    

Analise a imagem. 
 

 
 

É correto afirmar que a imagem representa 
 

a) uma cena do cotidiano dos hititas, na pesagem de 
mercadorias comercializadas com o povo egípcio. 

b) acontecimentos do sonho de Moisés, de libertação 
do povo hebreu, quando era prisioneiro do faraó 
egípcio. 

c) o início do mundo para os antigos egípcios, quando 
Nut, deusa do céu e das estrelas, anuncia sua vitória 
diante de Chu, deus do Ar. 
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d) o livro dos mortos dos egípcios, com Osíris à direita 
e Anúbis ao centro, pesando o coração de um 
morto para avaliar sua vida. 

e) deuses egípcios da época da antiga dinastia 
ptolomaica: Amóm-Rá à direita, Thot acima e Set e 
Aton ao centro. 

 
42 - (UFMS/2008)    

“Nos anos 2.500 a.C., um faraó chamado Quéops 
ordenou a todos os seus súditos que trabalhassem na 
construção de seu túmulo. Ele queria que o edifício 
fosse do tamanho de uma montanha – e isso aconteceu. 
Dentro dela caberia qualquer igreja enorme. Escalar 
uma de suas pedras é como escalar uma montanha. E, 
no entanto, foram homens que transportaram aqueles 
blocos enormes, que os colocaram um sobre o outro, 
sem máquinas complicadas, usando no máximo polias e 
alavancas. Puxar e empurrar foram tarefas feitas pela 
força braçal de homens. Imagine esse trabalhão debaixo 
do sol ardente da África. Durante trinta anos, mais de 
100.000 homens e mulheres trabalharam para o faraó 
como servos e escravos [...]”. 

(GOMBRICH, Ernest. H. – Breve História do Mundo. SP: 
Martins Fontes, p. 53.) 

 
Sobre a civilização da qual trata o texto, é correto 
afirmar: 

 
01. A terra era considerada propriedade estatal e a sua 

distribuição à nobreza visava ao fortalecimento do 
poder do Faraó. 

02. O Estado era teocrático, com o poder político 
concentrado nas mãos do Faraó, tido pelos súditos 
como uma divindade viva. 

04. Era uma sociedade democrática, com forte 
participação dos cidadãos no processo político. 

08. A base de sua economia era a agricultura, 
executada exclusivamente por trabalhadores livres 
assalariados. 

16. Politeísta e antropozoomórfica, a religião dominava 
todos os aspectos da vida pública e privada. 

 
43 - (UFCG PB/2009)    

O Rio Nilo favoreceu a construção da identidade 
territorial do Egito. Tanto a agricultura quanto a 
navegação foram fundamentais para o 
desenvolvimento econômico dessa “civilização” antiga. 
Sobre as suas relações com a sociedade no Egito Antigo, 
é correto afirmar que o Rio Nilo: 

 
I. Representou um espaço de instabilidade 

econômica para o Egito, pois as suas cheias 
anualmente destruíam as colheitas e provocavam 
calamidades econômicas. 

II. Favoreceu o desenvolvimento de técnicas de 
identificação das estações climáticas, dividindo o 
ano em três grandes estações. 

III. Permitiu ao povo hebreu fazer as tendas às suas 
margens durante os 40 anos de peregrinação pelo 
deserto. 

IV. Contribuiu para garantir a identidade político-
territorial e o domínio simbólico dos faraós. 

V. Permitiu as navegações a remo e a vela, as quais 
eram aperfeiçoadas continuamente. 

 
Estão corretas: 
 
a) I e III.  
b) II, IV e V.  
c) IV e V. 
d) III e IV.  
e) I, II e V 

 
44 - (UNESP SP/2009)    

Num antigo documento egípcio, um pai dá o seguinte 
conselho ao filho: 

 
Decide-te pela escrita, e estarás protegido do trabalho 
árduo de qualquer tipo; poderás ser um magistrado de 
elevada reputação. O escriba está livre dos trabalhos 
manuais [...] é ele quem dá ordens [...]. Não tens na mão 
a palheta do escriba? É ela que estabelece a diferença 
entre o que és e o homem que segura o remo. 

(apud Luiz Koshiba, História – origens, estrutura e processos.) 
A partir do texto, discuta o significado da escrita nas 
sociedades antigas. 

 
45 - (UFSM RS/2009)    

“Deixai-me também expor-te a situação do camponês, 
essa outra rude ocupação. A inundação [chega] e o 
molha (...) ele cuida de seu equipamento. De dia ele 
talha seus instrumentos agrícolas; de noite ele fabrica 
corda. Mesmo a sua hora da sesta ele gasta no trabalho 
agrícola. Ele se equipa para ir ao campo como se fosse 
um guerreiro.” 

(Trecho do papiro de Lansinf, correspondente á XXª Dinastia 
do novo Império.  
In: ORDOÑEZ, M.; QUEVEDO, J. História. São Paulo: IBEP, 
s/ data. p.12) 

 

 
Camponês realizando a colheita. ORDOÑEZ, M.;  
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QUEVEDO, J. História. São Paulo: IBEP, s/ data. p.10. 
 

O camponês egípicio atuava num modo de produção 
que se organizava a partir de um(a) 

 
a) estrutura de poder que possibilitava os 

trabalhadores rurais participarem das decisões do 
Estado. 

b) sistema militar exclusivamente defensivo, baseado 
em milécias populares. 

c) sistema escravista africano, voltado exclusivamente 
á colheita do trigo. 

d) sistema hidráulico de diques, represas e barragens. 
e) conjunto de inovações tecnolégicas que impedem 

da força e habilidade do trabalhador. 
 
46 - (UFRN/2010)    

Com a formação do Estado, no Egito Antigo, 
 

“O faraó passou a concentrar todos os poderes em suas 
mãos, sendo cada vez mais considerado um deus vivo. 
Boa parte das terras passou a ser controlada por ele, a 
quem a população deveria pagar tributos e servir, por 
meio de trabalho compulsório. A personificação do 
Estado na figura do faraó e a sua identificação com um 
deus, permite-nos, portanto, falar em uma monarquia 
teocrática no Egito Antigo.” 
VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para 
o ensino médio: história geral e do Brasil: volume único. 
São Paulo: Scipione, 2001. p. 40. 

 
Muitos Estados nacionais, no mundo contemporâneo 
ocidental, orientam-se pelo ideário laico e liberal-
democrático, diferentemente do Estado organizado no 
antigo Egito, no qual predominava 

 
a) o caráter autocrático, fundamentado na Teoria do 

Direito Divino dos Reis, formulada pelos 
pensadores Santo Agostinho e São Tomás de 
Aquino. 

b) a vinculação entre religião e política, que norteou a 
organização do antigo Estado, originado com a 
unidade entre o Alto e o Baixo Egito. 

c) o papel desempenhado pelos sacerdotes na 
construção de uma proposta política que 
contemplasse os interesses dos camponeses. 

d) a organização de uma diarquia teocrática, segundo 
os princípios propostos por Amenófis IV, quando da 
implantação da reforma religiosa. 

 
47 - (UNIOESTE PR/2010)    

“A arte (...) estava intimamente ligada à religião, 
servindo de veículo para a difusão dos preceitos e das 
crenças religiosas. Por isso, era bastante padronizada, 
não dando margem à criatividade ou à imaginação 
pessoal. Assim, os artistas (...) foram criadores de uma 
arte anônima, pois a obra deveria revelar um perfeito 
domínio das técnicas de execução e não do estilo do 
artista. (...) A manifestação artística que ganhou as mais 

belas representações foi a escultura. (...) Um bom 
exemplo disso é a imagem de um escriba, representado 
no gesto típico de sua função”. 

(PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2005, p. 
19/20) 

 
O texto acima se refere ao estilo artístico de qual 
sociedade da antiguidade? 

 
a) Romana. 
b) Grega. 
c) Mesopotâmica. 
d) Egípcia. 
e) Cretense. 

 
48 - (UFTM MG/2011)    

A irrigação não pode ser vista como a causa do 
surgimento do Estado centralizado e da civilização 
egípcia: pelo contrário, um sistema centralizado de 
obras hidráulicas para a agricultura irrigada surgiu 
como resultado tardio de um Estado forte. 

(Ciro F. Cardoso. O Egito Antigo, 1982.) 
 

A partir do texto conclui-se que, no Egito Antigo, 
 

a) as cheias do Nilo, irregulares e responsáveis por 
inundações que destruíam tudo o que havia nas 
margens, não favoreceram o processo de 
sedentarização. 

b) o poder do Faraó era simbólico, uma vez que o 
soberano não dispunha de exércitos nem de 
burocracia para fazer valer sua vontade. 

c) a concentração do poder nas mãos de uma 
dinastia centralizadora não pode ser explicada a 
partir das necessidades agrícolas. 

d) dependia-se do comércio externo para alimentar 
a população, uma vez que a produção agrícola era 
muito limitada. 

e) o sistema político em vigor resultava de 
necessidades impostas pelas características 
geográficas da região. 

 
49 - (UNIFESP SP/2011)    

 
(Egito: tumba de Sennedjem e de sua esposa. Século XIII a.C.) 
 

A arte do Egito Antigo, além de estar inteiramente 
ligada às crenças religiosas, apresenta muitas 
informações sobre a sociedade da época. 

 
a) Qual fator geográfico propiciava, numa região 

cercada por deserto, a atividade produtiva 
representada pela imagem? 
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b) Que significado religioso tinha para os egípcios a 
representação de cenas da vida cotidiana nos 
túmulos? 

 
50 - (UFRN/2011)    

Entre as primeiras Civilizações Orientais, a Civilização 
Egípcia sobressaiu-se como uma das mais grandiosas e 
a mais duradoura. As necessidades de 
desenvolvimento da agricultura irrigada nas margens 
do rio Nilo exigiam uma direção centralizada. Nessas 
circunstâncias, a Civilização do Egito Antigo organizou-
se em torno de uma Monarquia.  

 
Entre as imagens mais populares ligadas ao Egito 
Antigo, estão as pirâmides. As mais conhecidas são as 
de Gizé, construídas no primeiro período da história 
política do Estado Egípcio, entre 3200 e 2300 a.C., 
conhecido como “Antigo Império”, retratadas na Figura 
abaixo. 

 

 
Disponível 
em:<www.suapesquisa.com/monumentos/piramides_
gize.htm>.  
Acesso em: 12 ago. 2010. 

 
a) Mencione e comente duas características do 

Governo no Egito Antigo.  
b) Explique o significado das pirâmides, 

relacionando-as ao poder no Egito Antigo. 
 
51 - (UFTM MG/2011)    

(...) um dos traços mais visíveis da economia egípcia 
antiga era, sem dúvida, o estatismo faraônico: a quase 
totalidade da vida econômica passava pelo faraó e seus 
funcionários, ou pelos templos. Estes últimos devem ser 
considerados parte integrante do Estado, mesmo se, 
em certas ocasiões, houve atritos entre a realeza e a 
hierarquia sacerdotal (...). As atividades produtivas e 
comerciais, mesmo quando não integravam os 
numerosos monopólios estatais, eram estritamente 
controladas, regulamentadas e taxadas pela burocracia 
governamental. 
(Ciro F. Cardoso. O Egito Antigo, 1982. Adaptado.) 

 
A partir do texto, conclui-se que, no antigo Egito, 

 
a) a economia era ineficiente, pois funcionários 

corruptos exploravam os camponeses e 
desviavam os impostos devidos ao Estado. 

b) as constantes disputas entre a burocracia estatal 
e os sacerdotes levaram à separação entre o 
poder político e religioso, o que comprometeu o 
poder do faraó. 

c) o domínio do poder público sobre a sociedade 
inibiu o surgimento de iniciativas privadas, 
capazes de racionalizar a produção e evitar o 
desperdício. 

d) a cobrança de impostos constituía-se na principal 
atividade do Estado, que não dispunha de 
exércitos organizados para enfrentar inimigos 
externos. 

e) a organização da economia garantia ao estado o 
controle dos excedentes de produção, que se 
constituíam em importante fator de poder 
político. 

 
52 - (UNCISAL AL/2011)    

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. 

 
53 - (UFTM MG/2012)    

Em janeiro de 2011, os jornais noticiaram que os 
protestos contra o governo do Egito poderiam ter um 
efeito colateral muito sério: a destruição ou dano de 
várias relíquias, obras e sítios arqueológicos da antiga 
civilização egípcia. De acordo com as agências de 
notícias, houve várias tentativas de saquear o museu 
do Cairo. Numa delas, indivíduos quebraram pouco 
mais de uma dezena de estátuas e decapitaram duas 
múmias, recentemente identificadas como avós do 
faraó Tutankhamon. Alguns saqueadores pareciam 
procurar apenas por ouro. 

 



 

 
12 

www.historiaemfoco.com.br 

Egito 

12 

 
 

Sobre o material arqueológico proveniente do Antigo 
Egito, é correto afirmar que 

 
a) sua destruição afetaria a economia do Egito, mas 

não traria consequências sérias para a ciência e 
para a história, que já estudaram esse material. 

b) grande parte dele foi destruído pelos próprios 
egípcios ainda na Antiguidade, como estratégia 
para proteger os segredos de sua cultura dos 
invasores. 

c) foi uma das causas dos protestos contra o 
governo, que pagou grandes somas para reaver 
objetos em poder de países europeus. 

d) permitiu compreender a importância dos rituais 
fúnebres, como atestam os sarcófagos do Vale dos 
Reis. 

e) tem grande valor artístico e confirmou o que já se 
sabia dos antigos egípcios por meio de 
documentos escritos. 

 
54 - (UEG GO/2013)    

Grandes civilizações começaram a se formar por volta 
de 7 mil anos atrás [...]. Essas civilizações, pelas suas 
características, são chamadas de sociedades agrárias 
ou férteis, mas existem ainda outras denominações, 
como Impérios Teocráticos de Regadio.  

ARRUDA, José J. de A; PILETTI, Nelson. Toda a história –  
História geral e história do Brasil. São Paulo: Ática, 
2000. p. 17. 

 
O texto refere-se ao nascimento das primeiras 
civilizações humanas no Crescente Fértil. Sobre este 
assunto, 

 
a) identifique três dessas grandes civilizações, uma 

no continente africano e duas no asiático.  
b) Explique o significado da expressão “Impérios 

Teocráticos de Regadio”.  
 
55 - (UECE/2012)    

Segundo o historiador grego Heródoto, os egípcios, 
dentre todos os povos da Antiguidade, eram os mais 

religiosos. Efetivamente a vida religiosa que se 
desenvolveu no Egito foi extremamente rica e 
articulada. A característica fundamental da 
religiosidade egípcia era o culto  
 
a) a divindades antropoformes.  
b) a divindades zoomorfas, cuja divindade principal é 

Rá.  
c) dedicado aos heróis caçadores representados na 

forma de animais.  
d) dedicado exclusivamente ao deus Rá, o sol.  

 
56 - (UECE/2013)    

A sociedade egípcia estruturava-se em um sistema 
hierárquico. A pirâmide, imagem típica da arquitetura 
do Egito, representa simbolicamente a organização 
social, com os escravos na base, seguidos, em ordem 
crescente, pelos mercadores e artesãos, militares, 
burocratas, sacerdotes, culminando com o faraó no 
topo.  
 
Assinale a opção que corresponde a uma função (ou a 
funções) dos escribas nessa sociedade.  

 
a) Além de dirigir a vida religiosa, guardar o 

conhecimento científico.  
b) Aconselhar o faraó, por isso recebiam também o 

nome de vizir.  
c) Organizar e gerir os ofícios públicos, núcleo 

fundamental da burocracia.  
d) Coletar o papiro e decorar as tumbas reais ou 

privadas.  
 
57 - (UEG GO/2013)    

Observe a imagem a seguir. 
 

 
Esfinge de Gizé. Disponível em: <http://www.infoescola. 

com/civilizacao-egipcia/esfinge-de-gize/>. Acesso em: 
11 mar. 2013. 

 
A Esfinge de Gizé é uma das mais imponentes 
esculturas da antiguidade. Ela indica que a civilização 
egípcia da antiguidade foi uma sociedade  

 
a) influenciada culturalmente pelos gregos, uma vez 

que modelo de escultura em formato de esfinge é 
típica da estética grega clássica.  

b) dominada militarmente pelos persas, uma vez que 
a esfinge foi construída para homenagear 
Cambises, considerado o “Leão da Ásia”.  
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c) matriarcal, já que o rosto feminino da esfinge é 
uma homenagem a uma célebre líder religiosa que 
ocupou o cargo de faraó.  

d) antropozoomórfica, uma vez que a representação 
do sagrado utilizava-se da mistura de formas 
animais e humanas.  

 
58 - (UEPA/2013)    

No Antigo Egito, as crenças religiosas estavam na base 
de manifestações culturais como a arte, a medicina, a 
astronomia, a literatura e o próprio governo. Por isso, 
deve-se considerar que para além do desenvolvimento 
das técnicas de embalsamamento dos corpos, o 
processo de mumificação indicava: 

 
a) o respeito à memória dos mortos que tinham seus 

corpos mumificados com vistas à perpetuação das 
tradições da linhagem familiar a que o morto 
pertencia. 

b a veneração dos mortos como princípio da religião 
egípcia que era politeísta e, portanto, concebia 
em seu panteão a existência de semideuses. 

c) a crença na vida após a morte, pressupondo que o 
corpo do morto deveria ser preservado para 
retorno do espírito que o faria renascer para a 
nova vida. 

d) o ritual de passagem dos mortos que eram 
julgados pelos sacerdotes e considerados dignos 
de terem seus corpos preservados para o dia da 
ressurreição dos mortos. e a crença na proteção 
dos templos através da presença e exposição 
pública dos corpos embalsamados dos antigos 
faraós e de seus guerreiros. 

 
59 - (UEPA/2013)    

Observe a iconografia abaixo. 
 

 
(CASSON, Lionel(org.)O Antigo Egito. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1983 
( Biblioteca de História Universal Life) In ALVES, 
Alexandre e OLIVEIRA, Letícia Fagundes de.  
Conexões com a História. Vol 1. Das origens do homem 
à conquista do Novo Mundo). 
1 ed. São Paulo: Moderna, 2010, p.52 

 
A partir da iconografia acima e dos estudos históricos 
sobre o assunto, afirma-se que no mundo do trabalho 
no Antigo Egito: 

 

a) os escravos, mesmo não sendo a maioria da 
população, eram os que sustentavam a economia 
egípcia, pois eram a mão de obra predominante 
na pesca, base da economia egípcia, assim como 
eram responsáveis pela construção das grandes 
obras públicas. 

b) os camponeses trabalhavam na agricultura, na 
pecuária e na época das inundações, provocadas 
pelo rio Nilo, eram deslocados para a construção 
e manutenção dos canais de irrigação e para a 
edificação de templos, palácios e pirâmides. 

c) os comerciantes prestavam serviço ao faraó tanto 
na execução do comércio interno como no 
externo, administrando as trocas de produtos 
entre as regiões do império e internamente, 
entregando ao faraó uma parte do lucro obtido. 

d) os artesãos faziam parte de um grupo de 
trabalhadores autônomos que concentravam suas 
atividades na produção de papel, cordas, cestas e 
esteiras feitas do papiro, planta que se 
desenvolvia nas margens do Nilo, destinada ao 
consumo das elites. 

e) os escribas faziam parte do corpo de 
trabalhadores do Estado Egípcio que, por serem 
os mais letrados junto com os sacerdotes, 
assessoravam o faraó na organização do mundo 
do trabalho. 

 
60 - (UEA AM/2014)    

 
(Tumba de Nakht, 1.400 a.C.) 

 
Os egípcios da Antiguidade acreditavam que a vida 
continuava no além-túmulo e que, para isso, era 
preciso que o ambiente social, em que os donos dos 
túmulos viveram, fosse representado nas suas paredes. 
Essas pinturas da tumba de Nakht, escriba do Império, 
representam 

 
a) as intervenções e modificações realizadas pelos 

antigos egípcios no mundo natural, por meio de 
técnicas e conhecimentos adquiridos. 

b) as secas periódicas, que afligiam os antigos 
egípcios e resultavam do baixo índice 
pluviométrico nas cabeceiras do rio Nilo. 

c) os conflitos sociais presentes na antiga sociedade 
egípcia que opunham a nobreza aos altos 
funcionários públicos. 
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d) o poder teocrático dos faraós que eram 
considerados filhos do deus Sol e, devido a isso, 
justos e infalíveis. 

e) a falta de habilidade dos antigos pintores egípcios, 
incapazes de retratar a vida cotidiana da 
população. 

 
61 - (UEPA/2014)    

Os escribas do Egito antigo ocupavam uma posição 
subalterna na hierarquia administrativa governamental 
frente à aristocracia burocrática. Sua posição social era 
inferior em relação aos conselheiros do Faraó, aos 
chefes da administração, à nobreza territorial, à elite 
militar e aos sacerdotes. Mas as características de seu 
ofício os afastavam de trabalhos forçados e das 
arbitrariedades das elites, que subjugavam e 
exploravam camponeses livres e escravos de origem 
estrangeira. Tal condição privilegiada se explicava: 

 
a) pelas possibilidades de ascensão social dos 

escribas que, em função do sucesso de suas 
carreiras, poderiam ocupar posições no alto 
escalão da administração pública. 

b) por serem provenientes do meio social dos felás, 
camponeses livres, que investiam na formação 
educacional de seus filhos mais inclinados ao 
serviço público. 

c) pelo domínio dos escribas dos segredos da escrita 
demótica e dos hieróglifos, do cálculo e, por 
conseguinte, da organização das atividades da 
administração pública. 

d) pelo domínio exclusivo dos escribas do idioma 
escrito, da matemática, da agrimensura e dos 
processos administrativos em geral. 

e) pela dependência direta de faraós e altos 
funcionários reais relativa aos conhecimentos dos 
escribas, que formavam uma corporação 
intelectual dotada de poder político. 

 
62 - (IFGO/2014)    

Leia o fragmento a seguir: 
 

“Ó senhor de todos! Rei de todas as casas. Nas regiões 
mais distantes, fazes o Nilo celeste para que desça 
como chuva e açoite as montanhas, como um mar para 
regar os campos e jardins estranhos. Acima de tudo, 
porém, fazes o Nilo do Egito que emana do fundo da 
terra. E assim, com os teus raios, cuidas de nossas 
hortas. Nossas colheitas crescem; e crescem por ti. Tu 
estás em meu coração. Eu te conheço, sou teu filho, 
Aquenaton. Tu me revelaste os teus planos e o teu 
poder.” 

Hino a Aton. [Adaptado] 
 

O fragmento acima foi extraído do Hino a Aton, obra do 
Faraó Aquenaton. Durante o exercício de seu poder, 
Aquenaton promoveu a substituição do politeísmo pelo 
monoteísmo solar. Essa reforma religiosa apresentou 
Aton como o Sol, sendo, por isso, representado pelo 

disco solar. A respeito desse Faraó egípcio e a 
importância do Rio Nilo para essa sociedade, é correto 
afirmar que 

 
a) embora a sociedade egípcia tenha se 

desenvolvido às margens do Rio Nilo, não se pode 
superdimensionar a sua importância para a 
organização dessa civilização da antiguidade 
oriental. 

b) o trecho retirado do Hino a Aton referencia o 
período do poder do Faraó Aquenaton que não foi 
apenas uma exceção do ponto de vista religioso, 
mas também do ponto de vista político, com a 
interrupção do poder despótico. 

c) o hino em questão demonstra o culto ao Sol como 
deus principal, ao mesmo tempo em que legitima 
o poder do Faraó Aquenaton ao apresentá-lo 
como o eleito, o favorito, o filho de Aton. 

d) a construção de reservatórios de água, drenagem 
dos pântanos e de canais de irrigação 
aperfeiçoaram os métodos de cultivo no Egito 
sem, com isto, caracterizar a domesticação do Rio 
Nilo. 

e) entendido pela sociedade egípcia como vital à sua 
existência, o aproveitamento das águas restringiu-
se à atividade agrícola e à criação e domesticação 
de animais, as quais não avançaram os limites dos 
leitos do rio Nilo. 

 
63 - (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 
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a) a vida do camponês egípcio demonstra que viviam 

em uma sociedade nômade. 
b) o Egito foi uma civilização sem, necessariamente, 

uma hierarquia social. 
c) a sociedade egípcia era extremamente 

desenvolvida, devido, principalmente, à produção 
de tecidos que eram amplamente 
comercializados. 

d) descreve um modo de vida camponês em uma 
civilização que possui estado forte e centralizado. 

 
64 - (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) despreocupação em edificar um templo 

duradouro. 
b) arquitetura dissociada de funções de ordem 

funerária. 
c) aplicação de diversos materiais como a madeira e 

o estanho. 
d) grandiosidade em suas dimensões e em uma 

estrutura sólida. 
e) utilização de tijolos de argila na edificação de suas 

paredes internas. 
 
65 - (UFSC/2014)    

Uma mulher que administra bem sua casa é uma 
riqueza inestimável.  
Papyrus Insinger 

 
Não exerças controle sobre tua mulher dentro de casa, 

se já bem conheces sua excelente eficácia.  
Não lhe digas: “Onde está isso? Traga-o aqui!”  
Se ela colocou este objeto em seu devido lugar.  
Observa-a com admiração, permanecendo silencioso,  
A fim de que possas constatar sua força.  
É uma alegria, quando tua mão se junta com a dela.  
Ani  

JACQ, Christian. A sabedoria viva do antigo Egito. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. p. 106. 

 
Sobre o universo feminino nas sociedades antigas, é 
CORRETO afirmar que: 

 
01. segundo indicam as citações acima, a mulher tinha 

importante papel no gerenciamento doméstico e 
familiar no antigo Egito. 

02. na Grécia antiga, frequentemente os homens – 
pais, irmãos ou maridos – exerciam controle sobre 
a vida das mulheres, que se dedicavam às tarefas 
domésticas e aos filhos. 

04. não há registros, na história do Egito antigo, de 
mulheres exercendo cargos públicos. Diante desta 

evidência, os historiadores constataram que o 
papel feminino das egípcias restringia-se à esfera 
doméstica. 

08. segundo uma lenda, Rômulo teria raptado as 
mulheres dos sabinos para povoar Roma, o que 
explicaria a miscigenação entre os povos que 
habitavam a península itálica. 

16. como a mulher espartana tinha sua vida dedicada 
aos afazeres do lar e à geração dos filhos, havia 
pouca preocupação com uma formação voltada 
para atividades físicas. 

 
66 - (UESPI/2014)    

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 

pecadores, desencadearam o dilúvio. 
c) depois da morte, a alma podia voltar ao corpo 

mumificado. 
d) acreditavam que a preservação do corpo de um 

faraó poderia torna-lo mais rico e poderoso que 
os outros faráos do Egito. 

e) os camponeses constituíam categoria social 
inferior. 

 
67 - (ENEM/2009)    

O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de 
todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com 
os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida 
em pedra há milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas 
do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao 
longo do Nilo. 

 
O que hoje se transformou em atração turística era, no 
passado, interpretado de forma muito diferente, pois 

 
a) significava, entre outros aspectos, o poder que os 

faraós tinham para escravizar grandes contingentes 
populacionais que trabalhavam nesses 
monumentos. 

b) representava para as populações do alto Egito a 
possibilidade de migrar para o sul e encontrar 
trabalho nos canteiros faraônicos. 

c) significava a solução para os problemas 
econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam 
aos deuses suas riquezas, construindo templos. 

d) representava a possibilidade de o faraó ordenar a 
sociedade, obrigando os desocupados a 
trabalharem em obras públicas, que 
engrandeceram o próprio Egito. 

e) significava um peso para a população egípcia, que 
condenava o luxo faraônico e a religião baseada em 
crenças e superstições. 

 
68 - (FUVEST SP/2015)    
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Examine estas imagens produzidas no antigo Egito:  
 

 

 

 
Apud Ciro Flammarion Santana Cardoso. O Egito antigo. São 

Paulo: Brasiliense, 1982. 
 

As imagens revelam  
 

a) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente 
Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 
proibição, no antigo Egito, do trabalho 
compulsório.  

b) a inexistência de qualquer conhecimento 
tecnológico que permitisse o aprimoramento da 
produção de alimentos, o que provocava longas 
temporadas de fome.  

c) o prevalecimento da agricultura como única 
atividade econômica, dada a impossibilidade de 
caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo 
Egito.  

d) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o 
que limitava as atividades de plantio e 
inviabilizava a criação de gado de maior porte.  

e) a importância das atividades agrícolas no antigo 
Egito, que ocupavam os trabalhadores durante 
aproximadamente metade do ano.  

 
69 - (UEL PR/2015)    

Leia a citação e analise a figura a seguir. 

 
“Construir é uma atividade fundamental para o 
soberano egípcio.” 
(DESPLANCQUES, S. Egito Antigo. Porto Alegre: L&PM, 
2009. p.28. Coleção L&PM Pocket. Série 
Encyclopaedia.) 

 

 
(Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th
umb/6/6 
c/Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg/800px-
Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg>. Acesso em: 2 out. 2014.) 

 
A citação da historiadora Sophie Desplancques faz 
alusão ao Egito Antigo, especificamente ao período 
conhecido como Antigo Império, considerado uma fase 
de estabilidade política por parte significativa da 
historiografia, bem como uma “idade de ouro” de sua 
civilização, por parte dos próprios egípcios. 
Com base na citação, na figura e nos conhecimentos 
sobre o Antigo Império, explique um elemento que 
transmita a noção de poder ligada aos Faraós no Egito 
Antigo. 

 
70 - (Unievangélica GO/2014)    

Sobre as sociedades que se desenvolveram no atual 
Oriente Médio, sabe-se que: 

 
a) Os gregos antigos destacaram-se porque 

unificaram o Estado e estenderam sua influência 
sobre uma vasta região, chegando até a Índia. 

b) Os egípcios e os mesopotâmicos constituíram as 
sociedades hidráulicas ou de regadio 
dependentes dos sistemas de irrigação. 

c) Os fenícios fixaram-se no território hoje 
pertencente ao Irã e se destacaram como o 
primeiro povo monoteísta da história, praticando 
o judaísmo. 

d) Os persas destacaram-se nas atividades 
comerciais e formaram cidades autônomas 
(cidades-estado), cada qual com suas leis e 
governantes. 

 
71 - (UEM PR/2015)    

Sobre a arquitetura e a produção de imagens no Egito 
Antigo é correto afirmar: 
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01. Devido à necessidade de se fazerem obras 
monumentais, os mestres construtores egípcios 
serviam-se exclusivamente da pedra. 

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

04. De uma maneira geral, os produtores de imagens 
obedeciam a convenções, padrões e regras. 

08. Em parte dessa sociedade, a produção de imagens 
estava, quase sempre, a serviço de certo 
cerimonial sagrado. 

16. Os mestres construtores egípcios não utilizavam 
as abóbadas, uma vez que tinham obtido a 
primazia no sistema arquitravado. 

 
72 - (UEPA/2015)    

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) penetração do monoteísmo hebreu no Egito, 
quando do estabelecimento de sua condição de 
servos do estado no século XIII a.C. 
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GABARITO:  

 
1) Gab: A 
 
2) Gab:  

a) A escrita era um elemento importante de poder e 
controle nas mãos de uma elite dirigente. Essa elite 
compunha o quadro da organização das chamadas 
"sociedades de regadio" em que o Estado passa a 
definir a organização do trabalho. 

b) Na região conhecida como "crescente fértil" 
estruturou-se um Estado teocrático que, a partir do 
controle das terras e das águas com canais de 
irrigação e drenagem (fala-se de uma origem 
hidráulica do Estado), mostrou-se eficiente na 
coordenação da agricultura e de grandes 
construções, como as pirâmides no Egito. 

 
3) Gab:A 
 
4) Gab: E 
 
5) Gab: D 
 
6) Gab:   

A estabilidade do Egito Antigo teve fundamento na 
rígida organização do trabalho, principalmente, o 
agrícola, sua base econômica, e numa organização social 
em que camponeses e artesãos encontravam-se 
inseridos numa hierarquia em que o faraó ocupava o 
lugar mais alto. A burocracia era responsável pela 
organização do trabalho e pela cobrança dos impostos, 
encargo de escribas e chanceleres entre outros, e os 
sacerdotes eram responsáveis pela manutenção da 
religião que mantinha a coesão da sociedade. Nessa 
sociedade cabia aos camponeses e aos escravos manter 
a produção nas terras que pertenciam ao faraó, que, em 
contra partida, garantia a fertilidade das propriedades 
agrícolas. 

 
7) Gab: C 
 
8) Gab: B 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: D 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: FFFVV 
 
14) Gab: FVVFV 
 
15) Gab: 01 
 
16) Gab:  não fornecido pela UFG 

 
17) Gab: C 
 
18) Gab:D 
 
19) Gab: B 
 
20) Gab: FVVFF 
 
21) Gab: D 
 
22) Gab: D 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab:VFVVFV 
 
25) Gab: A 
 
26) Gab: A 
 
27) Gab: E 
 
28) Gab: C 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: 28 
 
31) Gab:  

O Egito Antigo era um estado teocrático; todo o poder 
estava centralizado nas mãos do faraó. O governo era o 
senhor das terras, organizando o trabalho dos 
agricultores, que deveriam dedicar-se à construção de 
canais, diques e sistemas de irrigação, além de templos 
e palácios. A escrita torna-se um elemento importante 
para que o faraó e os escribas controlassem o conjunto 
da população, organizando o trabalho e definindo a 
cobrança dos impostos. A escrita era utilizada, ainda, na 
definição do calendário que estabelecia os momentos 
de plantio e colheita da safra; além de estar presente 
em inúmeros artefatos e espaços, ajudando a expressar 
os valores do governo e da religião. 
Atualmente, o conceito de analfabeto funcional referido 
no enunciado revela importância pelo fato de que o 
domínio da escrita num nível básico não é suficiente 
para o dia-a-dia, pois as aceleradas transformações 
tecnológicas e as enormes quantidades de informações 
difundidas pelos meios de comunicação exigem que a 
pessoa desenvolva a capacidade de analisar, 
compreender, interpretar e relacionar todos os dados 
disponíveis; dessa forma, torna-se extremamente 
importante um conhecimento aprofundado da escrita 
para garantir o acesso às melhores funções e empregos 
oferecidos no mercado de trabalho, e, enfim, ao 
exercício pleno da cidadania. 

 
32) Gab: D 
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33) Gab: C 
 
34) Gab: A 
 
35) Gab: C 
 
36) Gab: E 
 
37) Gab: D 
 
38) Gab: B 
 
39) Gab: B 
 
40) Gab: C 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: 19 
 
43) Gab: B 
 
44) Gab:  

O texto mostra que, nas sociedades do Oriente Antigo, 
a escrita tinha uma importância fundamental para a 
organização dos negócios do Estado, tanto no plano 
administrativo como no judiciário. Constituía também 
um elemento de distinção social, pois aqueles que a 
dominavam alcançavam estratos sociais mais eleva dos. 
E, embora o texto não o mencione, deve-se observar 
que a escrita era igualmente relevante na religião 
(elaboração de textos sagrados), nas atividades 
contábeis e nas transações mercantis. 

 
45) Gab: D 
 
46) Gab: B 
 
47) Gab: D 
 
48) Gab: C 
 
49) Gab:  

a) Trata-se do rio Nilo, que, com suas cheias, 
possibilitava amplas atividades agrícolas às suas 
margens. 

b) Os egípcios acreditavam na ressurreição e na vida 
após a morte. O funeral era acompanhado de 
oferendas aos deuses, representadas na tumba, 
ornada com desenhos que expressavam o desejo 
de uma boa passagem para a vida após a morte. 

 
50) Gab: 

a) Duas características do governo no Egito Antigo  
 

O faraó era considerado um deus vivo, 
responsável pela proteção e prosperidade de seu 
povo (poder teocrático). A realeza divina foi a 
instituição básica da civilização egípcia. Para os 

povos do Egito Antigo, o rei era um deus, graças 
ao qual se vivia; era o pai e a mãe dos homens; um 
governante com autoridade sobrenatural para 
recrutar o trabalho em massa necessário à 
manutenção do sistema de irrigação. Devido à 
crença na condição divina do faraó, acreditava-se 
que ele tinha o poder de controlar as forças da 
natureza em proveito dos egípcios – por exemplo, 
provocando as cheias periódicas do Nilo, o que 
assegurava boas colheitas.  
 
O recrutamento da mão de obra para as 
necessidades sociais. O poder do faraó estendia-
se a todos os setores da sociedade. Os 
camponeses eram recrutados para servir como 
mineiros ou trabalhadores nas construções 
(“servidão coletiva”). O comércio exterior era 
monopólio do Estado e conduzido de acordo com 
as necessidades do reino.  
 
O auxílio dos funcionários no governo do Estado 
(escribas e vizir). Como senhor supremo, o faraó 
comandava um exército de funcionários que 
recolhiam impostos, fiscalizavam as obras de 
irrigação, administravam projetos de construção, 
controlavam a terra, mantinham registros e 
supervisionavam os armazéns governamentais, 
onde era guardado o cereal para o caso de uma 
má colheita.  
 
A palavra do faraó com poder de lei. Como a 
palavra do faraó era considerada uma 
manifestação divina, o Egito não possuía leis 
escritas. Todos os egípcios estavam sujeitos ao 
faraó e não havia nenhuma concepção de 
liberdade política. Eles acreditavam que a 
instituição da realeza datava da criação do 
Universo, era necessária e benéfica aos seres 
humanos, e que havia uma ordem divina do 
cosmos que propiciava a justiça e a segurança.  

 
b) Significado das pirâmides / poder  

A crença na vida após a morte levou à construção 
de grandes túmulos, sendo os mais importantes 
aqueles destinados aos faraós, cujo poder estava 
acima de todos. Os mais imponentes túmulos 
eram as pirâmides, que serviam de sepultura para 
os faraós e membros de sua família. Os faraós 
eram mumificados e embalsamados. Os egípcios 
acreditavam que todos se utilizariam do corpo e 
dos bens materiais numa outra vida. Aos faraós 
cabia a melhor mumificação, os mais decorados 
sarcófagos e os mais ricos rituais funerários. Tudo 
isso para reforçar e imortalizar seu poder. 

 
51) Gab: E 
 
52) Gab: D 
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53) Gab: D 
 
54) Gab: 

a) Espera-se que o candidato possa identificar os 
seguintes povos do crescente fértil: no continente 
asiático: assírios, babilônicos, caldeus, sumérios, 
fenícios, hebreus etc; no continente africano: 
egípcios. 

b) Espera-se que o candidato possa identificar a 
expressão “Impérios Teocráticos de Regadios” 
como uma referência ao conjunto de civilizações 
que tiveram como características comuns o 
aproveitamento econômico dos rios e 
desenvolvimento de um modelo político que 
identificava o chefe político à divindade. 

 
55) Gab: B 
 
56) Gab: C  
 
57) Gab: D 
 
58) Gab: C 
 
59) Gab: B 
 
60) Gab: A 
 
61) Gab: C 
 
62) Gab: C 
 
63) Gab: D 
 
64) Gab: D 
 
65) Gab: 05 
 
66) Gab: C 
 
67) Gab: A 
 
68) Gab: E 
 
69) Gab: 

O candidato deve descrever uma característica da 
noção de poder ligada aos faraós no Egito Antigo 
presente na foto. Entre outros elementos, poderia citar 
que o faraó concentrava muito poder, resultando 
variadas atribuições: era o chefe do exército e liderava 
as tropas em guerras; a preservação e a ampliação das 
fronteiras do império egípcio; o comando do governo; 
sendo considerado de origem divina, o faraó era o 
senhor das terras, dos bens e dos homens. Somente um 
soberano com um poder ilimitado como o do faraó 
poderia coordenar os trabalhos de construção das 
edificações mostradas na imagem. O candidato pode 
indicar ainda a concepção religiosa egípcia que era um 
fator importante para motivar os faraós a construírem 

as pirâmides, uma vez que elas continham câmaras 
mortuárias, preservando o seu legado por toda a 
eternidade. 

 
70) Gab: B 
 
71) Gab: 14 
 
72) Gab: A 
 
  
 


