
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Rodrigo 
 

Leia o texto abaixo e utilize seus conhecimentos e estudos sobre o tema para responder a 
questões de 1 a 6. 

A civilização às margens do rio Nilo 
 

O vale e o delta do Nilo, no norte da África, já eram habitados desde 5000 a.C. Lá viviam pequenas 
unidades políticas chamadas nomos. Os nomos do Norte formaram o reino do Baixo Egito, e os do Sul, o reino 
do Alto Egito. Por volta de 3200 a.C., os dois reinos forma unificados por um governo centralizado na pessoa do 
Faraó. Começava a longa história do Egito, a primeira civilização da África antiga.  

Como ocorre até hoje, quase não chovia no vale do Nilo. O forte calor durante o dia, o frio à noite e o ar 
muito seco poderiam tornar impossível avida agrícola.  O milagre da sobrevivência humana deveu-se as cheias 
do rio Nilo e ao esforço coletivo do povo que ali viveu. Regularmente, no inicio de julho, as águas começavam a 
subir e assim permaneciam por três a quatro meses inundando as margens do rio. De novembro em diante, 
elas desciam, deixando nas margens um lodo fertilizante. Começava, então, a semeadura  

Para aproveitar as cheias regulares do rio Nilo, abriram-se canais de irrigação e construíam-se 
reservatórios de água. Com isso foi possível estender a área de cultivo e aumentar a produção de trigo, cevada, 
linho, papiro, lentilha, grão-de-bico, alface, cebola, tâmara e uvas. Os agricultores usavam arado puxado por 
bois e foices de madeira com lâminas de sílex afiado. Criavam-se bois, carneiros, porcos, cabras, pombos, 
patos e gansos. Produziam-se mel, vinho, cerveja, papiro e tecido. Do barro retirado do leito do rio fazia-se 
cerâmica, tijolos e telhas para as construções. Templos, palácios e túmulos reais eram feitos de pedras trazidas 
do sul e do leste do antigo Egito.  

O egípcios acreditavam ter recebido dos deuses seus conhecimentos e suas técnicas. Sua religião era 
politeísta. Muitos animais eram considerados divinos, como o crocodilo, o babuíno, o gato e o escaravelho. 
Entre as numerosas divindades estavam: Rá ou Amon-Rá, Hórus, Osíris, Ísis e Anúbis. Acreditava-se que o 
faraó era a encarnação de Hórus, filho de Osíris e protegido de Rá. Era, portanto, um deus na Terra.  

Conhecemos muito sobre a vida do Egito antigo graças às informações escritas em papiro e nas paredes de 
seus túmulos e monumentos. Os egípcios tinham três tipos de escrita: a hieroglífica (considerada sagrada e 
reservada para os templos e túmulos),a hierática (uma simplificação dos hieróglifos) e a demótica (escrita 
popular usada no comercio). A escrita egípcia foi decifrada em 1822 pelo egiptólogo francês Jean-François 
Champollion.  
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01. Como os egípcios expandiram as terras férteis do vale do rio Nilo? 
 
02. Qual é o significado da frase: “o Egito é uma dádiva do Nilo? 
 
03. Por que os egípcios antigos só ocuparam as margens do rio Nilo? 
 
04. Liste os animais que era criados no Egito antigo. 
 
05. Relacione o fato de alguns animais serem considerados divinos no Egito com a religião dessa região. 
 
06. Liste os tipos de vegetais que eram cultivados no Egito antigo. 
 
 
 
 
 


