
APH: Mariana Lagarto 
 
 

 

 

FICHA DE HISTÓRIA – 7º ANO 

 

O Antigo Egito 

 

Sociedade 

 
 
 

Fonte 1  

1. Lê a fonte 1 e depois responde: 
 

1.1. Copia da fonte uma frase relativa ao 
poder religioso do faraó.  

1.2. Quais eram as funções do faraó? 
1.3. Dá um exemplo de “classes instruídas”? 

 

1.4. Qual era a função dos camponeses no 

Antigo Egito? 

O Egito era governado pelo faraó, o único egípcio 
vivo que era porta-voz dos deuses. O faraó era o 

chefe do exército, da administração pública e do 

clero. 
Era auxiliado no seu trabalho pelas classes instruídas 

mais elevadas (…). 
A maioria da população era constituída por 

camponeses (…). 
 

J. Tydesley (2007). Antigo Egito, Círculo dos Leitores, p. 13 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Economia e arte 
 

1. Explica a importância do rio Nilo para o desenvolvimento das 

atividades económicas assinaladas na fonte 1. 
 

 

  

Fonte 1 – O Egito Antigo e o Nilo 

 

 

2. Seleciona a opção que permite 
responder corretamente às 

seguintes questões: 
 

2.1. A que forma de arte 
correspondem a pirâmides ou 

os templos da fonte 1? 
 

a) Arquitetura. 
b) Cerâmica. 

c) Escultura. 
d) Pintura. 

 
2.2. O que se pretendia 

representar com o avanço 

de uma das pernas (fonte 
2)? 
 

a) A lei da frontalidade. 
b) A monumentalidade 

c) A lei de perfil. 

d) O movimento. 

 

Fonte 2 – Faraó Ramsés II 

 
c. 8 metros de altura 
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Religião 

 

1. Observa a fonte 1 e responde: 
 

1.1. Porque é que se pode afirmar que os egípcios eram politeístas? 

1.2.  
 

1.3. Identifica na tua folha de 
respostas se as 

afirmações A, B, C e D 
sobre a religião e cultura 

do Egito Antigo são 
verdadeiras ou falsas 

usando V (verdadeiro) 
ou F (falso). 

Fonte 1 – Julgamento do Morto 

 
Defunto   Anúbis                                  Set                  Tot                       Hórus                                Osíris              Ísis 

 

  

A – Os símbolos da fonte 1 que contam “o julgamento do morto” são designados hieróglifos. 

   B – A fonte 1 mostra que os egípcios acreditavam que a alma do morto era julgada no tribunal de Anúbis. 

   C – Os egípcios mumificavam os corpos por acreditarem que a alma podia voltar ao corpo se fosse pura. 

   D – As pirâmides foram construídas para servirem de residência aos faraós e à sua corte. 
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