
QUESTÕES 3ª SÉRIE  

01. 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.

02. “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 joias 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 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 socioeconômica do Egito Antigo. 

03. 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 ideia de exclusão
social.

04.  

(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? 
b) Que significado religioso tinha para os egípcios a representação de cenas da vida cotidiana nos

túmulos? 

05. 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”.

06. 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.
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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. 
 
07. 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. Na Antiguidade 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-estados. 
e) pela descentralização política e pela escravidão. 

 
09. 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. 

 
10. As sociedades orientais da Antiguidade, especialmente a egípcia e a mesopotâmia, desenvolveram-se em 

regiões, semiáridas, 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. 
c) a superação das comunidades levou ao surgimento da propriedade privada e, consequentemente, à 

utilização da mão-de-obra escrava. 
d) predominava a servidão coletiva, onde o indivíduo 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 para o progresso 

econômico era garantida pela ampla utilização do trabalho escravo. 
 
GABARITO:  
 

01.  
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. 



Exercícios Complementares 

 

 3

02. 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. 

 
03. 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. 

 
04.  

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. 

 
05.  

a) Espera-se que o aluno 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 aluno 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. 

 
06. A 

A economia do Egito Antigo foi marcada pela agricultura, pela servidão coletiva, pela exploração tributária 
do faraó e pelo caráter coletivo das terras, sob o poder do Estado. 

 
07. C 

Na escrita egípcia, havia uma grande quantidade de sinais utilizados, tornando complexa a representação 
do que se queria revelar. 

 
08. B 

As primeiras civilizações, geralmente se desenvolveram às margens de rios. Os egípcios tiveram sua 
história marcada por uma estratificação social e uma política amplamente religiosa, o faraó era tido como 
um Deus. 

 
09. D 

As atividades econômicas eram baseadas na agricultura e na criação, atividades relacionadas a um amplo 
sistema de irrigação. 

 
10. D 

Nas grandes obras hidráulicas (para o cultivo agrícola), predominava a servidão coletiva, onde o indivíduo 
explorava a terra como membro da comunidade e servia ao estado, proprietário absoluto dessa terra. 

 
 


