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CAPÍTULO 5- EGITO ANTIGO 6º ANO – HISTÓRIA –  JANAÍNA 

 
Semana 28 – Gabarito 

 
01. Existiu uma hierarquia muito bem sistematizada na sociedade egípcia, que era controlada em 

primeiro lugar pela figura do Faraó, que possuía concentração de poder político, econômico e 
religioso durante o exercício de seu poder. Em segundo plano, estavam os sacerdotes que 
cuidavam da administração do governo e, principalmente, dos cultos em homenagens aos deuses 
realizados nos templos. Pouco abaixo, estavam os escribas que cuidavam da parte burocrática do 
governo e que desenvolveram um tipo de escrita conhecida por demótica com objetivo de controlar 
melhor o comércio e a arrecadação de impostos. A base da pirâmide social era constituída por 
camponeses, artesãos e escravos, que representavam a força de trabalho da civilização e que 
ainda pagavam tributos para custear os gastos públicos. 

 
02. A civilização egípcia possuía uma religião politeísta, ou seja, acreditavam na existência de vários 

deuses. O próprio Faraó era visto como um deus vivo, o que contribuiu para o controle e a ordem 
dos camponeses e da sociedade. Além do mais, os deuses egípcios eram relacionados a elementos 
da natureza, que foi interpretada como peça fundamental para a existência material do ser 
humano. Entre os deuses mais conhecidos do Egito Antigo, destacaram-se os seguintes: Amon-
Rá, que era o deus-Sol; Osíris, deus da vegetação e o mais cultuado entre os egípcios; Ísis, que 
foi irmã e esposa de Osíris; e Hórus, deus do céu que era filho de Ísis e Osíris. Esses deuses eram 
cultuados nos rituais realizados nos templos e várias oferendas eram prestadas em homenagens 
a eles. Entre as oferendas, existiu a prática de oferecer alimentos para os deuses, uma vez que 
os indivíduos acreditavam que eles possuíam os mesmos desejos humanos. Além disso, vale 
lembrar que os egípcios foram os primeiros a acreditarem na vida após a morte e, por isso, eles 
realizavam a prática da mumificação como método de preservar o corpo, pois eles pensavam que 
a alma poderia voltar após o julgamento dos mortos. 

 
03. No antigo Egito a mulher cuidava de todos ao seu redor, isso incluía filhos, marido e servos. Seu 

dever era gerar, cuidar e curar. As mulheres eram bem tratadas no Egito, podiam ter propriedade 
e receber renumeração, elas tinham direitos, e poderiam ir aos tribunais reclamarem caso se 
sentissem lesadas. Quando casadas continuavam a dispor de seus bens, assumiam o papel do 
marido quando esse se ausentava, algumas mulheres chegaram até o posto de Faraó, onde até 
então era somente título de um homem. 

 
 
 
 
 

Bons estudos! 
 


