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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Joaquim de Oliveira, 410 - Jd. Cruzeiro – Mairinque/SP 
CNPJ (MF) 45.944.428/0001-20 – CEP: 18.120.000 / Fone (11) 4718-9090 

 

1º ROTEIRO – 2º SEMESTRE 

ATIVIDADES DOMICILIARES - EJA II – 2º TERMO 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

• As Atividades Domiciliares poderão ser impressas ou retiradas na unidade escolar de 

acordo com o cronograma abaixo. 

 RETIRADA DAS ATIVIDADES - 8h às 12h e 13h às 16h 

11 de agosto – 3ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

13 de agosto – 5ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

DEVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES IMPRESSAS E RESPONDIDAS - 8h às 
12h e 13h às 16h 

01 de setembro – 3ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

02 de setembro – 4ª feira 2º, 3º e 4º Termos 

 

• As mesmas deverão ser realizadas na impressão ou folha a parte que deverá ser 

anexada ao roteiro.  

• Procure um lugar tranquilo, sente-se bem acomodado e de preferência com o caderno 

apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, solicite ou busque 

ajuda para realizá-las.  

• É sugerido que a sequência de atividades seja realizada um pouco por dia. 

• Para garantir aprendizado e aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular 

atividades e/ou, querer fazer num único dia.  

• Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado com o 

documento de registro de suas tarefas (o seu caderno), não se esqueça de colocar a 

data no início das atividades diárias. 

• Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária, do material que tiver em casa: 

revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas, embalagens, bulas, cartazes, 

letreiros, ou qualquer outro material que tenha e possa ser lido. 

• Reserve um horário do dia para uma leitura. 
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IMPORTANTE 
COMBATE A COVID 19 

O risco de contaminação com Covid-19 está associado ao nosso nível de informações sobre 

as formas de contágios deste vírus. Pensando nisso, a rede D’Or fez um joguinho que serve para 

nos mostrar se temos informações básicas para evitarmos o contágio do vírus ou não. Joguem e 

aproveitem para aprenderem o que não souberem, pois a cada erro, uma orientação é mostrada.  

Jogo: http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz  

Mais informações acessem: https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento 

 

DICAS AMBIENTAIS PARA OS TEMPOS DE ISOLAMENTO 

http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/  

 

 

http://dorconsultoria.com.br/coronavirus/quiz
https://www.mairinque.sp.gov.br/covid-19-acoes-enfrentamento
http://meioambientenasescolas.org.br/dicas-ambientais/estudantes-e-familias/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Gênero Textual: Poema 

O poema é um gênero textual que se constrói da seguinte maneira: 

• Geralmente é construído em versos. 

• Os versos podem ser agrupados em uma ou mais estrofes. 

• Pode ou não apresentar rimas. 

• Pode ou não apresentar recursos gráficos. 

Observe agora, o significado de cada uma das partes que formam um poema: 

Verso: é o nome dado a cada uma das linhas do poema. 

Estrofe: é o nome dado ao conjunto de versos escritos em um poema. 

Rima: é o nome dado ao recurso musical no qual há uma semelhança no som das palavras no final 

dos versos. 

Veja no exemplo, como identificar cada um desses elementos que formam um poema. 

 

As astúcias de Camões 

Em vários livros mostramos  

Bocage e suas piadas,  

Fazendo nossos leitores 

Darem bonitas risadas, 

Passando horas e horas 

No reino das gargalhadas. 

 

Agora vamos mostrar 

As astúcias de Camões, 

Que satisfarão as mais 

Diversas opiniões 

Das pessoas curiosas 

Que procuram diversões. 

   

Camões era um bom poeta, 

Muito culto e inteligente 

Calculista e astuciosos 

Desassombrado e valente 

Assim com suas astúcias, 

Agradava a toda gente. 

                                (Arlindo Souza) 

a) Este poema é formado por 18 versos.  

b) Este poema é formado por 3 estrofes. 

c) As rimas existentes em cada uma das estrofes são: 
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1ª estrofe: piadas, risadas e gargalhadas.  

2ª estrofe: Camões, opiniões e diversões. 

3ª estrofe: inteligente, valente e gente. 

 

Questão 1 - Analise o poema de Cecília Meireles e responda as questões: 

 

Motivo 

 

Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

 

Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento, 

atravesso noites e dias 

No vento. 

Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 

-- não sei, não sei. Não sei se fico  

ou passo. 

 

Sei que canto. E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 

-- mais nada. 

               (Cecília Meireles. Obra poética. Lisboa: Editora Império,1939) 

 

a) Qual é o título deste poema e quem o escreveu? 

b) Este poema é formado por quantos versos? 

c) De quantas estrofes este poema é formado? 

 

Questão 3- Leia e interprete o poema de Bráulio Bessa: 

 A corrida da vida (trecho) 

Na corrida dessa vida 

é preciso entender 

que você vai rastejar, 

que vai cair, vai sofrer 

e a vida vai lhe ensinar 

que se aprende a caminhar 

e só depois a correr. 

 

A vida é uma corrida 

que não se corre sozinho. 

E vencer não é chegar, 

é aproveitar o caminho 

sentindo o cheiro das flores 

e aprendendo com as dores 

causadas por cada espinho. 

 

Aprenda com cada dor, 

com cada decepção, 

com cada vez que alguém 

lhe partir o coração. 

O futuro é obscuro 

e às vezes é no escuro 

que se enxerga a direção. 
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a) Sobre o que este poema nos fala? 

b) Quais são as rimas encontradas na última estrofe deste poema? 

c) Neste poema, Bráulio nos diz que " o futuro é obscuro". O que isso significa? 

d) O que você espera para o seu futuro e o que tem feito para alcançar este objetivo? 

e) Que outro título você daria para este poema? 
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Questão 4 – Escreva os substantivos: 
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Questão 5 - Preste atenção! 

 

 

 

Questão 6- Faça uma lista com seis substantivos comuns para cada item: 

Objetos Brinquedos Materiais Escolares Frutas 

    

    

    

    

    

    

 

 



8 
 

Questão 7- Complete as frases com substantivos próprios ou comuns:  

a) O nome da minha mãe é _________________________________________________________ 

b) Comprei um tênis mais __________________________________________________________ 

c) A cidade onde é _______________________________________________________________ 

d) Adoro comer bolo de ___________________________________________________________ 

 

Questão 8- Complete as lacunas do texto abaixo com as palavras a seguir de modo que o texto 

tenha sentido: 

Comeu - comemorar -  idade -  seus - discurso -  toda -  surpresa - organizando - todos - noite - 
pouco - cabeça - problema - riram - muito - outros - turma - convidados - festa - chocolate - 

salgadinhos - estava - sogra - fome - aniversariante - fazendo - comprou - bolo - amigos 

 

A Festa 

 A Glória, o Alex e o Melmam resolveram __________ o aniversário do Marty. Ele estava 

__________ dez anos de ________. Glória e seus ________ compraram um _______ para 

comemorar esse dia tão especial. Melmam ________ uma língua de ________ e um chapéu bem 

interessante. 

 Alex ________ muito feliz, mas ele quase _________ todo o bolo antes do ___________, porque 

ele estava com muita _________.  

 A Glória fez um bolo de morango com ___________ e encomendou muitos ____________ para 

a festa. Eles queriam fazer uma ________ com poucos _____________, mas o Julian descobriu e 

convidou toda a ________: o Capitão, o Mort, o Kowalski, o Recruta, o Maurice, o Mason e muitos 

_________ colegas.  

 No meio da festa, o Julian apareceu com uma alegoria na __________ e todos __________ dele, 

porque ele estava _________ engraçado. 

 O Capitão logo recrutou ______ amigos para resolverem um ___________ muito importante, por 

isso ficaram _________ na festa.   

 O Julian remexeu muito a ________ toda e alegrou a todos na festa. 

 Ao final, Marty fez um ____________ e agradeceu a festa que seus amigos prepararam para 

ele. 

 

Questão 9 - Retire do texto  

5 substantivos próprios: ___________________________________________________________ 

 

Questão 10 - Retire do texto  

5 substantivos comuns: ___________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

Múltiplos e Divisores 

Critérios de divisibilidade. 

Divisibilidade por 2: Os números pares, isto é, números em que as unidades simples são 0, 2, 4, 

6 ou 8, são sempre divisíveis por 2. 

Exemplo 1: 384 dividido por 2 é 192 com resto 0. Logo 384 é múltiplo de 2. 

Exemplo 2: 335 276 dividido por 2 é 167.638 com resto 0. Logo 335 276 é múltiplo de 2. 

 

Divisibilidade por 3: Os números divisíveis por 3 apresentam como soma dos valores absolutos 

de seus algarismos um número divisível por 3. 

Exemplo 1: 123 é divisível por 3 porque 1 + 2 + 3 = 6 e 6 é divisível por 3. 

Exemplo 2: 1 348 não é divisível por 3 porque 1 + 3 + 4 + 8 = 16 não é divisível por 3. 

 

Divisibilidade por 4: Um procedimento prático para números com mais de 2 algarismos, consiste 

em separar as ordens das dezenas e das unidades simples e verificar se o número formado é 

divisível por 4. Se for então o número inicial também será. 

Exemplo 1: 324 é divisível por 4, pois separando como explicado, temos: 324 e como 24 é múltiplo 

de 4 (6 x 4 = 24), 324 também será. 

Exemplo 2: 67 216 é divisível por 4, pois separando temos: 67 216 e 16 é múltiplo de 4.  

Logo 67 216 será múltiplo de 4. 

 

Divisibilidade por 5: Números divisíveis por 5 são números que apresentam o algarismo da 

unidade simples igual a 0 ou 5. 

Exemplos: 355 é divisível por 5; 284 não é divisível por 5; 45.230 é divisível por 5. 

 

Divisibilidade por 9: A regra de divisibilidade por 9 segue o mesmo raciocínio da regra de 

divisibilidade por 3. Se a soma dos valores absolutos dos algarismos for um número divisível por 9, 

então o número estudado também será. 

Exemplo: 2.466 é divisível por 9 pois 2 + 4 + 6 + 6 = 18 e 18 é múltiplo de 9. 

 

Observação: Se um número é resultado da multiplicação de vários números, será múltiplo 

de cada um desses fatores e dos produtos entre eles. 
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Exemplo: O número 40 = 2 x 4 x 5 é múltiplo de 2, 4, 5, 8 (2 x 4), 10 (2 x 5) e 20 (4 x 5). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Atividades 

Questão 1 - Um determinado número é composto de três algarismos. O algarismo das unidades 

é 2 e o das centenas é 5. Marque a opção que representa a soma dos possíveis valores que pode 

assumir o algarismo das dezenas para que esse número seja divisível por 3.  

a) 7  

b) 10  

c) 13  

d) 15 

 

 

 

Questão 2 - Responda sim ou não: 

 

a) 24 é múltiplo de 2? (    ) sim        (    ) Não       

 

b) 52 é múltiplo de 4? (    ) sim        (    ) Não        

 

c) 50 é múltiplo de 8? (    ) sim        (    ) Não           

 

d) 1995 é múltiplo de 133? (    ) sim        (    ) Não           

 

Questão 3 - Alguns automóveis estão estacionados na rua. Se você contar as rodas dos 

automóveis, o resultado pode ser 42? Pode ser 72? Por quê? 
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Questão 4 - Escreva os 5 primeiros múltiplos de 9:      

 

Questão 5 - Escreva os 5 primeiros múltiplos comuns de 8 e de 12:      

 

Questão 6 - O número 4 125 é divisível por: 

a) 2 e 5 

b) 3 e 5  

c) 2 e 3 

d) 5 e 10 

 

Questão 7 - Use os números 14, 18, 20, 25, 32, 40, 45, 56, 60, 65 e 70 para responder às 

questões abaixo: 

a) Quais são os múltiplos do número 2 e do número 5? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Quais são os múltiplos apenas do número 2? 

______________________________________________________________________________ 

c) Quais são os múltiplos apenas do número 5? 

 

Questão 8 - Uma equipe de basquete é formada por 5 atletas. Com quais quantidades a seguir 

podemos formar equipes completas de basquete? 

 
 

 

CIÊNCIAS 

 

CONTEÚDO 

➢ Características dos seres vivos 

➢ Mamíferos 

➢ Aves 

➢ Répteis 

➢ Anfíbios 

➢ Peixes 

78 110 65 51
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HISTÓRIA 

A CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA 

Na Antiguidade Oriental nasceram as primeiras civilizações, nos meados dos anos 3.000 a.C. Uma 

delas foi o Egito, que foi uma das maiores civilizações do mundo antigo. O seu início é estimado 

em 3.200 a.C. 

O Egito foi chamado de a “dádiva do Nilo” pelo historiador grego Heródoto, refletindo o coração de 

toda a civilização egípcia: o Rio Nilo. 

O Egito Antigo era extremamente dependente das águas do Nilo. O rio era responsável por tornar 

a região árida e seca do norte africano em uma área fértil e apta para o plantio. As cheias dos 

Nilo eram recorrentes, o que facilitou a estabilização do reino do Egito. 

Assim, o Egito Antigo durou quase 3.000 anos. Foi alvo de diversas invasões durante sua 

existência, mas manteve sua independência política até às invasões que modificaram radicalmente 

a cultura egípcia: 

• dos persas; 

• dos macedônios, com Alexandre, o Grande; 

• do Império Romano; 

• do Império Bizantino; 

• dos exércitos árabes. 

. 

O início do reino egípcio: o Antigo Império (3200 - 2300 a.C.) 

O reino do Egito começou com a unificação de nomos, que eram comunidades independentes 

umas das outras, e que primeiro se fixaram no vale do rio Nilo. A unificação foi entre os nomos da 

região do Alto Egito (sul do rio Nilo) e Baixo Egito (delta do rio Nilo).  

A unificação foi liderada por Menés, que era o líder do nomo do Alto Egito e veio a se tornar o 

primeiro faraó (rei do Egito). Esse evento deu início ao período do Antigo Império, que durou mais 

de mil anos. 

Durante essa fase, houve a organização de um sistema monárquico, com os poderes 

concentrados nas mãos do faraó, considerado uma figura divina. O governo era teocrático, isto é, 

a política e as leis eram submetidas à religião do reino. 

Nesta fase também foram erguidas, pelos faraós da 4ª dinastia (os principais foram Queóps, 

Quéfren e Miquerinos), as grandes pirâmides de Gizé, que se tornaram símbolos da civilização 

egípcia. 

O período do Antigo Império foi, em sua maioria, estável. Teve uma pequena instabilidade com 

a revolta dos monarcas (chefes dos nomos), o que levou a conflitos internos e desorganização 

da produção. O Egito só sofreu sua primeira invasão no período do Médio Império. 

 

 



23 
 

O Médio Império (2000 - 1750 a.C.) 

Esse período foi marcado pelo desenvolvimento de novas técnicas de irrigação, elaboradas pelas 

XII dinastia. Essas novas técnicas levaram a uma expansão da área de cultivo e trouxeram 

prosperidade para o reino. 

Contudo, este período também foi marcado pela invasão de povos da Ásia, chamados de hicsos. 

Eles dominaram territórios do Egito por conta do seu uso de carros de guerra e armas de ferro. Os 

hicsos se estabeleceram no delta do Nilo e isolaram os faraós em Tebas, que era a capital do Egito 

durante o Médio Império. Essa invasão permaneceu por dois séculos, até o período do Novo 

Império. 

 

O Novo Império (1580 - 662 a.C.) 

A dominação pelos hicsos levou a um impulso militarista pelo faraó Amósis I, que resultou na 

expulsão dos hicsos do território egípcio e na escravização dos hebreus. Isso abriu portas para a 

expansão do Império Egípcio. 

No governo do faraó Tutmés II (1480 a.C. -1448 a.C.) se deu a maior expansão do império, levando 

o domínio egípcio até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. 

Ramsés II (1295 a.C. - 1225 a.C.), expandiu o domínio do Egito até a região da Palestina e da Síria. 

O Egito passa a ter um caráter militarista e expansionista, tornando-se o primeiro império 

mundial. E, assim, vive o seu apogeu até 1100 a.C., período onde o faraó perde poder e influência, 

sofrendo insubordinações de seus sacerdotes e exércitos, o que levou a perda do comando para 

os assírios, em 622 a.C. 

Vale ressaltar que, durante este período, também houve uma revolução religiosa pelo faraó 

Amenófis IV (1377 a.C. - 1358 a.C.), passando de uma religião politeísta para monoteísta, 

cultuando apenas o deus Aton. Amenófis chegou a mudar o seu nome para Akhenaton, que 

significa “aquele que agrada Aton”. Após sua morte, os sacerdotes anularam essa mudança, 

restabelecendo o politeísmo novamente 

 

O renascimento Saíta (650 a.C. - 525 a.C.) 

Em 650 a.C., Psamético I expulsou os assírios do Egito, levando ao último período de 

independência política do Egito até o século XX. 

O período de 650 a.C. a 525 a.C. foi próspero e trouxe um grande crescimento econômico. 

Contudo, durou pouco, já que em menos de um século depois o Egito foi dominado pelo Império 

Persa, perdendo sua autonomia política.  

 

As dominações do território Egípcio 

Após o domínio do Império Persa, muitos outros impérios dominaram o Egito, como 

os macedônios (em 323 a.C.), que integraram o Egito no mundo helenístico, sob a dinastia dos 

Ptolomeu. 
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Depois, o Egito foi dominado por Augusto (em 30 a.C.), o primeiro imperador de Roma, tornando-

se uma província do Império Romano. A nação permaneceu nesta condição até o sucessor do 

Império Romano, o Império Bizantino, dominar o Egito. 

Após o domínio bizantino, o exército árabe conquistou o Egito (em 639), aplicando reformas 

profundas, estabelecendo a cultura árabe e até a sua língua no território. 

O Egito foi conquistado, também, pelo Império Otomano, em 1517, após o domínio árabe. 

Na Idade Moderna, o Egito foi ocupado pela França de Napoleão, de 1798 a 1801. Sua posição 

era estratégica para o comércio entre Europa, África e Ásia. 

Em 1869, houve a abertura do Canal de Suez, que conectava o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, 

o que aumentou a posição estratégica comercial do Egito. Assim, em 1882, o Reino Unido ocupou 

o Egito, exercendo uma grande influência no seu governo até o pós-Segunda Guerra Mundial, na 

década de 1950, quando finalmente alcançou novamente a sua independência política. 

 

Economia e aspectos socioculturais no Egito Antigo 

A economia do Egito Antigo tinha como principal atividade a agricultura, ligada diretamente à 

dependência das águas do rio Nilo. Eram cultivados, majoritariamente, trigo e cevada, mas 

também cultivavam frutas, verduras, legumes, linho e papiro (papel egípcio). 

Os egípcios eram autossuficientes, então não havia uma atividade comercial ligada a sua 

produção. A autossuficiência atingia todos os setores necessários para a sobrevivência do reino, 

como alimentos e matérias primas (cobre, ferro e ouro). 

A sociedade egípcia era estratificada e não possuía nenhuma mobilidade (por exemplo, um 

camponês não poderia se tornar um sacerdote ou um nobre). Ela seguia uma forma de pirâmide 

social, onde no topo se encontravam o faraó e sua família, seguidos pelos sacerdotes e nobreza, 

depois pelos militares e escribas e, por fim na base, os camponeses e escravos. 

Os camponeses e escravos tinham a função de mão de obra de cultivo e de construção. Os 

sacerdotes eram responsáveis pelo exercício da religiosidade no Império Egípcio, que era um dos 

traços mais marcantes da cultura do Egito, e daí se dá a sua superioridade social. 

 

A religião egípcia tinha um caráter politeísta (crença em diversos deuses). Seus deuses tinham 

características de homens misturados com animais (antropozoomorfismo). A religião tinha um 

fator muito importante no império do Egito, já que o governo era teocrático, ou seja, o faraó era 

visto como uma divindade, e suas leis e modo de governar condiziam com os costumes e leis 

religiosas. 

A crença na ressurreição era forte, o que levou ao desenvolvimento de técnicas 

de mumificação e a construção das pirâmides. 

 

A crença na vida após a morte e a mumificação 

Um elemento central na religião dos egípcios era a crença na continuidade da vida após a morte. 

Os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria 
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e que, por isso, seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em 

vida, inclusive, eram extremamente importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 

De acordo com essa religião, cada pessoa que morria teria suas ações julgadas em um tribunal 

presidido por Osíris, um dos principais deuses egípcios. A crença egípcia afirmava que o coração 

seria pesado em uma balança com uma pena, e o resultado definiria o acesso ao paraíso. 

Esse era um ato simbólico, uma vez que o coração representava as ações em vida de cada pessoa, 

e a pena representava a justiça e era o símbolo da deusa Maat. Caso o coração fosse mais leve 

que a pena, a pessoa teria acesso ao paraíso. Caso contrário, a alma dessa pessoa seria devorada 

por uma entidade monstruosa. 

A crença na vida após a morte também explicava a preocupação dos egípcios com a conservação 

dos corpos, uma vez que a continuidade da vida estava condicionada a sua preservação na terra. 

Desse ponto de vista, era necessário que os corpos fossem cuidados, por isso os egípcios 

mumificavam seus mortos. 

A mumificação era realizada em um longo processo que se estendia por aproximadamente 70 dias. 

O processo mais conhecido era restrito apenas à nobreza egípcia, a única que tinha condições 

financeiras de pagar por ele. Durante a mumificação, primeiramente, os órgãos eram retirados, e o 

corpo era limpo e banhado com óleos e resinas especiais para, em seguida, ser enfaixado. No 

túmulo, eram colocados alimentos e uma série de objetos, como joias e estátuas. 

As Pirâmides do Egito 

As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. 

Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto, as três mais conhecidas são Quéops, Quéfren e 

Miquerinos, na península de Gizé. Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser 

mitológico com corpo de leão e a cabeça de um faraó. 

As pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e 

poderosa. 

Sua edificação começou no Antigo Império (por volta de 2686 a 2181 a.C.) e perdurou até o século 

IV d.C., mas o auge das construções é registrado entre a Terceira e a Sexta Dinastia, em torno do 

ano de 2325 a.C. 

Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os 

faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre 

deuses e humanos. 

Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido 

como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram 

mumificados. 

No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto 

em faixas a fim de que não sofresse com desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o 

fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/o-processo-de-mumificacao-no-egito-antigo-.htm
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Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como seus 

tesouros, alimentos e até móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados 

junto ao faraó. 

Por Rainer Gonçalves Sousa e Juliana Bezerra 

https://www.historiadomundo.com.br/egipcia acesso 18/07/2020  

https://www.todamateria.com.br/as-piramides-do-egito/ acesso 18/07/2020  

 

RESUMINDO:  

• Organização política - Sociedade Economia - Aspectos culturais  

• Quem governava?  O faraó (autoridade máxima e dono da maior parte das terras férteis).  

• Como a sociedade era dividida?  No topo: o faraó e sua família, seguidos por sacerdotes e 

funcionários do Estado.  Na base: camponeses e escravos. 

• O que se produzia?  A principal atividade era a agricultura – cultivo de trigo, cevada, algodão 

e milho.  Outras atividades, como pesca, criação de animais, artesanato e comércio.  

• Quais eram as principais características da religião?  O politeísmo: crença em vários deuses. 

 Antropozoomorfismo: deuses representados tanto na forma humana quanto na forma animal. 

 Crença na vida após a morte.  

• Qual era a forma de governo?  Monarquia teocrática  

• O que faziam os escravos?  Geralmente, prisioneiros de guerra, trabalhavam nas minas, 

terras, templos e pedreiras do Estado.  

• Como se produzia?  Por meio da servidão coletiva e com o uso de obras hidráulicas (diques, 

canais de irrigação).  

• Quais foram os principais conhecimentos desenvolvidos?  Anatomia humana, medicina, 

astronomia, engenharia e matemática.  

• Quem eram os funcionários do Estado?  Burocratas, entre eles os escribas e os militares. Os 

sacerdotes também realizavam funções do Estado.  

• Quais foram as funções dos burocratas?  Eram os funcionários do Império (como os escribas 

e sacerdotes) e também os militares.  

• Quem produzia?  Os camponeses eram responsáveis pela maior parte da produção. Havia, 

também, a mão de obra escrava.  

• Desenvolveram a escrita?  Sim. Desenvolveram a escrita hieroglífica e a hierática. 

• Como se justificava o poder do faraó?  O faraó era considerado um rei deus; a religião tinha 

interferência direta no poder.  

• Por que os camponeses eram a base da sociedade?  Eram a maioria da população e 

obrigados a pagar tributos ao faraó sob a forma de trabalhos forçados.  

• Como a riqueza produzida era dividida?  Os grupos privilegiados ficavam com a maior parte 

da riqueza produzida.  

• Que tipo de arte desenvolveram? Escultura, pintura e arquitetura. 

 

 

 

https://www.historiadomundo.com.br/egipcia%20acesso%2018/07/2020
https://www.todamateria.com.br/as-piramides-do-egito/
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ATIVIDADES 

Questão 1 - “O Egito, presente do Nilo”. Desta frase do historiador grego Heródoto, podemos 

afirmar que:  

a) o sistema econômico dos egípcios repousava, principalmente, numa base agrária alimentada em 

função do Nilo;  

b) o Nilo propiciava excelente meio de transporte para mercadorias que alimentavam um grande 

comércio;  

c) as “indústrias” das aldeias no curso do Nilo eram incentivadas à produção pela facilidade 

oferecida pelo transporte fluvial;  

d) as obras monumentais, muitas existentes até hoje, eram adornadas pelo ouro de lavagem, 

oferecido pelo rio;  

e) todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 2 - Sobre o Antigo Egito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s):  

(   ) A religiosidade egípcia tinha, como sua principal característica, o monoteísmo 

antropozoomórfico.  

(   ) A formação da sociedade e a economia egípcia estavam intimamente vinculados às cheias e 

vazantes periódicas dos rios Tigre e Eufrates. 

(   ) A produção artística era predominantemente de inspiração religiosa. 

(   ) 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. 

(   ) 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.  

 

Questão 3 - O Rio Nilo era a força que movimentava a economia da sociedade que, na região, se 

organizou. As características do sistema econômico lá implantado foram: 

I. atividade econômica dirigida pelo poder central, como resultante da estrutura geográfica;  

II. a economia se organizou segundo o modo de produção asiático;  

III. a presença marcante da propriedade privada do solo, permitindo, então, um bom progresso 

técnico;  

IV. uma produção voltada para o mercado, superando a economia natural. 

Estão corretas:  

a) I, II, III e IV; 

b) I, II e III;  

c) I e II;  

d) III e IV;  

e) I, III e IV 

 

Questão 4 - O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Sem ele, os 

egípcios não teriam construído um império tão grandioso. Com base nisso, responda as questões 

abaixo:  

a) Qual a influência do rio para a agricultura? Como os egípcios lidavam com o regime de cheias 

periódicas do rio? 

b) De que forma os egípcios melhoraram o aproveitamento das águas do rio para conseguir boas 

colheitas? 

c) Que outras utilidades o rio Nilo tinha para os egípcios? 



28 
 

Questão 5 - 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. 

 

Questão 6 - 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. 

 

Questão 7 - 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. 

 

Questão 8 - A sociedade egípcia era igualitária e dava oportunidade de ascensão a todos? 

Explique. 

Questão 9 - Como a crença na vida após a morte influenciou o modo de viver dos egípcios? 
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Questão 10 - 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. 

 

Questão 11 - 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 

consequência 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. 

 

Questão 12 - 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 

(__) 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. 

 

Questão 13 - Sobre a organização social do Antigo Egito, é correto afirmar:  

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. 

 

Questão 14 - Por que o governo do Egito Antigo se caracteriza como uma monarquia teocrática? 
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GEOGRAFIA 

Responda 

Questão 1 - Qual a localização do território brasileiro? 

Questão 2 - Quais os pontos extremos do Brasil? 

Questão 3 - Quais estados brasileiros são cortados por linhas imaginárias?  

Questão 4 - Sobre a formação do território, qual o papel das bandeiras e da Companhia de Jesus? 

Questão 5 - Cite os estados brasileiros e suas capitais. 

Questão 6 - Sobre o relevo brasileiros cite os principais planaltos e suas importâncias. 

Questão 7 - O que são dobramentos antigos? 

Questão 8 - O que são bacias sedimentares? 

Questão 9 - O que é o Pré - Sal? 

Questão 10 - Qual a diferença entre planícies e depressões? 

 

ARTE 

A Arte e a Cidade 

Muitas pessoas pensam que as obras de artes só podem ser vistas e apreciadas em museus 

ou galerias. A arte, porém, vem ocupando cada vez mais as ruas, as praças, os monumentos e 

tantos outros espaços urbanos, assim as cidades se tornam verdadeiros museus a céu aberto, 

onde é possível apreciar obras das mais diferentes formas, tipos de linguagem. 

Intervenção realizada pelo artista JR no Morro da Providência, Rio de Janeiro em 2008 
A foto retrata uma obra de arte em uma comunidade do Rio de Janeiro. 
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Questão 1 - Descreva a obra 

Questão 2 - Qual seria a intenção do artista ao reproduzir os “olhares” em sua obra? 

Questão 3 - Quem seriam as pessoas retratadas? 

Questão 4 - Que técnica o artista teria utilizado ao executar essa obra? 

Questão 5 - Que sensação a obra provocou em você? 

Questão 6 - De um título para a obras. 

Questão 7 - Realizar uma colagem com rostos, usando olhares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodolfo Benardelli, Monumento ao General Osorio, escultura em bronze. Praça XIV de novembro, Rio de Janeiro 

 

Questão 1 - O que são monumentos? 

 

Questão 2 - Quais materiais eram utilizados? 

 

Questão 3 - Quais os objetivos dos monumentos? 

 

Questão 4 - Na sua opinião, qual a intenção do artista com essa obra? 

 

Questão 5 - Cite 6 monumentos brasileiros contendo as seguintes informações: 

• Nome do artista 

• Nome da obra 

• Material utilizado 

• Localização 
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INGLÊS 

REVISION (Revisão) - LEIA COM ATENÇÃO! 

Greetings – Saudações 

Good morning!  (Bom dia!) 

Good afternoon!  (Boa tarde!) 

Good evening! (Boa noite! Ao encontrar com uma pessoa) 

Good night!  (Boa noite! Ao despedir de alguém) 

So long!  (Até logo!) 

Good bye!  (Até logo) 

Welcome!  (Bem-vindo!) 

See you tomorrow!  (Até amanhã)  

Hi!  (Oi! / Olá!) 

Hello! (Olá! / Oi!) 

How are you? (Como você está?) 

 

Questão 1- Responda em inglês as perguntas de acordo com as saudações: 

a) Ao despedir-se qual cumprimento você pode expressar? 

b) Logo, pela manhã qual cumprimento você usa ao ver uma pessoa? 

c) Quando você recebe uma visita, em sua casa o que você diz? 

d) Quando você se despede de alguém, que irá encontrar no dia seguinte qual cumprimento se 

usa? 

e) No início da noite, qual cumprimento devemos usar? 

f) Depois do meio dia, devemos usar qual cumprimento? 

g) Ao despedir-se no final da noite, qual cumprimento usamos? 

Questão 2 – Leia o texto e relacione a tradução: 

What is your name? 

 Pamela   --- What is your name? 

 Daniel     --- My name is Daniel, but everybody calls me Dan. 

 Pamela   --- Nice to meet you, Dan. I am Pamela. 

 Daniel     --- Nice to meet you, too, Pamela. 

A. Nice to meet you.                    

B. What is your name?                

C. I am Daniel.                             

D. My name is Daniel.                 

(   ) Qual é o seu nome? 

(   ) Meu nome é Daniel. 

(   ) Prazer em conhece-lo. 

(   ) Eu sou Daniel. 
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VERB TO BE - SER / ESTAR 

I am Eu sou / estou  

You are Você é / está  

He is Ele é / está  

She Is Ela é / está SINGULAR 

It is Ele / ela é / está (coisas e animais)  

We are Nós somos / estamos  

You are Vocês são / estão PLURAL 

They are Eles são/ estão  

  

Questão 3 - Complete as lacunas com am, is, are e faça a tradução: 

a) You ____ a teacher. ____________________________________________________________ 

b) I ____ a student. _______________________________________________________________ 

c) She ____ my friend. ____________________________________________________________ 

d) It ____ a cat. __________________________________________________________________ 

e) They ____ artists. ______________________________________________________________ 

f) He ____ a good boy. ____________________________________________________________ 

 

Questão 4 - Complete as frases com os pronomes I, We, He, She, It, You, They e faça a tradução: 

a) ___ are my friend. _____________________________________________________________ 

b) ____am an artist. ______________________________________________________________ 

c) ____ is good girl. ______________________________________________________________ 

d) ____are good workers. _________________________________________________________ 

e) ___ is a hungry. _______________________________________________________________ 

f) ____ are at school. _____________________________________________________________ 

g) ____ is a cat. _________________________________________________________________ 

 

 

 


