
A impressão deste material não é obrigatória. 

Assunto: Atividades 1ª série – Artes Visuais – Andréia  

 
01. A partir dos seus conhecimentos adquiridos relacionados às pirâmides do Egito, analise as afirmativas. 

 

 
 

I. Há duas grandes e básicas diferenças entre as estruturas piramidais do Antigo Egito e os Zigurates 
Mesopotâmicos: os monumentos egípcios normalmente não são túmulos, e foram projetados como uma 
grande elevação de terra, com uma escada, que "sobe" em sua face externa até o ponto mais alto, e um 
templo construído no seu topo. 

II. As pirâmides egípcias foram construídas com pedras e, na sua parte interna, existiam plataformas e escadas, 
que levavam para a parte superior que era utilizada como túmulo. 

III. A maior pirâmide na península de Gizé foi edificada para abrigar o corpo de um faraó, com aproximadamente 
143 metros de altura e, a frente dela está a Esfinge. A estátua, a maior do mundo antigo, mede 200 metros 
de comprimento e 74 de altura. 

IV. A fase mais prolífica de construção da pirâmide egípcia coincidiu com o auge do governo faraônico absolutista. 
Foi durante essa época que as pirâmides mais famosas, aquelas próximas de Gizé, foram construídas. Com 
o tempo, a capacidade e a vontade de aproveitar os recursos necessários para a construção em grande escala 
diminuiu e as pirâmides posteriores passaram a ser menores, muitas vezes, feitas às pressas. 

 
São corretas as afirmativas 
(A) II, III e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) I, III e IV, apenas.  

 
02. 

 
 
Observe a obra Nefertiti acima e indique as duas principais características presentes na imagem, que também 
estão presente na grande maioria das esculturas do Egito Antigo. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. 

 
 

Não foi somente a capital do Egito que mudou, mas as convenções artísticas também. Em Amarna (cidade fundada 
por Akhenaton e Nefertiti), os desenhistas e escultores tiveram a liberdade de ir além das convenções artísticas. 
Observe a figura de Akhenaton, Nefertiti e três das suas seis filhas, indique uma dessas mudanças no relevo e 
explique-a. 

 
04. Como em qualquer sociedade, naturalmente o Egito Antigo possuía as suas exceções. Nem todas as mulheres 

eram representadas mais claras que os homens, assim como nem todas as imagens eram representadas de perfil. 
Ademais, os estilos de pinturas variaram com o tempo. Em dados períodos será possível encontrar representações 
mais naturalistas, em outros com um caráter mais relaxado, sem a rigidez que o cânone artístico comumente 
empregava. É necessário que os estudantes estejam cientes da variedade da arte egípcia e seus autores, apesar 
do que a tradição artística pode sugerir, a exemplo da própria “Lei da Frontalidade”. 
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Descreva a “Lei da Frontalidade” mencionada no texto e indique a obra que apresenta a lei com maior clareza. 
 


