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1. A sociedade egípcia era organizada em torno do faraó, chefe político visto pela sociedade como um deus e 
considerado responsável por quase tudo que acontecia na vida cotidiana. Os demais membros da sociedade 
exerciam funções diferenciadas, e sua importância estava ligada ao papel que desempenhavam na 
sociedade. 

Caracterize os grupos sociais que compunham a sociedade egípcia. 

2. Observe alguns trechos do Código de Hamurábi. 

 

3. 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 idéia de exclusão social. 
 
4. Leia com atenção o texto que se segue: A religião desempenhava um papel muito importante na vida dos 
antigos egípcios. Todos os aspectos da vida das pessoas eram regulados por normas religiosas. (...) No 
Antigo Egito, a religião deixou sua marca em quase todos os setores da vida: a arte era uma expressão de 
simbolismo religioso; a literatura e a filosofia estavam repletas de ensinamentos religiosos.  

PILETTI, Nelson e Claudino. História e Vida. São Paulo: Editora Ática, 3º vol., 1997, p. 65.  

a) Escreva o que era a Lei de Talião e explique por que o código de 

Hamurábi seguia os princípios dessa lei. 

b) Que outro aspecto da sociedade mesopotâmica o texto revela? 

c) O que as leis representam para uma sociedade? Qual a importância 

desses registros para o historiador? 



Os egípcios acreditavam na existência da vida após a morte. Para eles, depois de julgada e absolvida pelo 
tribunal de Osíris, a alma vinha em busca do corpo. Qual a relação existente entre a religião e o processo de 
mumificação no Egito Antigo? 
 
 

 
 


