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TAREFÁRIO – ARTE 

1- (G1 - ifsul 2017)  Além das pirâmides, no Antigo Império, os Egípcios 

desenvolveram sua escrita. Eram os chamados Hieróglifos, escritos da esquerda para 

a direita, com desenhos que remetiam a objetos do cotidiano. Esses símbolos 

representavam sons específicos. Com o passar do tempo, para agilizar e facilitar a 

comunicação, os hieróglifos foram substituídos por uma escrita mais simples, o 

Hierático. Posteriormente, ainda outra escrita mais simples foi desenvolvida, o 

demótico.  

 

Disponível em: <http://www.paginadahistoria.com.br/exibe_historia_geral/56/3.-egito.html/>. 

Acesso em: 20 jul. 2016.  

 

A descoberta dos franceses, em 1799, fundamental para se desvendar a escrita 

egípcia, foi a: 

A) Pedra de Roseta.    

B) Pedra de megalítico.    

C) Stonehenge.    

D) Quéops.    

E) Pedra sabão. 

 

2- (Ufsm 2012)  Observe as imagens: 



         

 

 

 

Nas gravuras, veem-se uma pintura egípcia (2100 a.C.) e um baixo-relevo mesopotâmico (645 

a.C.). A partir desses dois modos de representar a vida cotidiana na Antiguidade Oriental, é 

possível afirmar: 

 

I. Uma característica comum às civilizações do Egito e da Mesopotâmia, na Antiguidade, era o 

predomínio do comércio sobre as atividades agropastoris. 

II. As duas civilizações tinham como atividade primordial a agricultura de irrigação e utilizavam 

os animais como principal meio de transporte. 

III. Na produção artística de cada povo, o historiador encontra não apenas o registro do mundo 

do sagrado, do poder e da vida material, mas também a indicação de valores e costumes 

existentes nas sociedades. 

IV. A arte dos povos antigos não tinha função política nem religiosa e era, antes de mais nada, 

a expressão da sensibilidade do artista e a fruição prazerosa do espectador. 

Está(ão) correta(s)  

A) apenas I e II.    

B) apenas II e III.    



C) apenas I, II e III.    

D) apenas III e IV.    

E) apenas IV.    

 

3- (Uepa 2014)  Os escribas do Egito antigo ocupavam uma posição subalterna na hierarquia 

administrativa governamental frente à aristocracia burocrática. Sua posição social era inferior 

em relação aos conselheiros do Faraó, aos chefes da administração, à nobreza territorial, à 

elite militar e aos sacerdotes. Mas as características de seu ofício os afastavam de trabalhos 

forçados e das arbitrariedades das elites, que subjugavam e exploravam camponeses livres e 

escravos de origem estrangeira. Tal condição privilegiada se explicava:  

 

A) pelas possibilidades de ascensão social dos escribas que, em função do sucesso de suas 

carreiras, poderiam ocupar posições no alto escalão da administração pública.    

B) por serem provenientes do meio social dos felás, camponeses livres, que investiam na 

formação educacional de seus filhos mais inclinados ao serviço público.    

C) pelo domínio dos escribas dos segredos da escrita demótica e dos hieróglifos, do cálculo e, 

por conseguinte, da organização das atividades da administração pública.    

D) pelo domínio exclusivo dos escribas do idioma escrito, da matemática, da agrimensura e 

dos processos administrativos em geral.    

E) pela dependência direta de faraós e altos funcionários reais relativa aos conhecimentos dos 

escribas, que formavam uma corporação intelectual dotada de poder político.    

 

4- (Ulbra 2012)  Dentre as alternativas abaixo, assinale apenas a(s) correta(s). 

 



I. O Faraó tinha a função de garantir a estabilidade política do Egito, controlando os efeitos do 

rio Nilo sobre a região. 

II. Os Faraós dependiam de nobres mesopotâmicos para a definição das políticas de 

organização da população egípcia. 

III. Pirâmides e Templos são aspectos da cultura material que dimensionam a importância dos 

Faraós na compreensão da História egípcia.  

A) I.    

B) I e II.    

C) I e III.    

D) II e III.    

E) I, II e III.    

 

5- A obra abaixo é a pintura em túmulo no templo de Luxor. Observando as imagens pode-se 

dizer que entre todos os aspectos da cultura egípcia existe uma que seja a mais relevante. 

 

Que aspecto cultural predomina através das características da obra. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

6- Leia a citação e analise a figura a seguir. “Construir é uma atividade fundamental para o 

soberano egípcio.” 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi97ZeEuNDLAhUEl5AKHbkDBboQjRwIBw&url=http://giscreatio.blogspot.com/2010/07/arte-no-egito.html&psig=AFQjCNGc8xIamDseldpzsQKM5kurwBroKA&ust=1458603605537532


(DESPLANCQUES, S.Egito Antigo. Porto Alegre: L&PM, 2009. p.28. Coleção L&PM Pocket. Série Encyclopaedia.) 

 

(Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg/800px-Egypt.Giza.Sphinx.02.jpg>.Acesso 

em: 2 out. 2014.) 

  

A citação da historiadora Sophie Desplancques faz alusão ao Egito Antigo, especificamente ao 

período conhecido como Antigo Império, considerado uma fase de estabilidade política por 

parte significativa da historiografia, bem como uma “idade de ouro” de sua civilização, por 

parte dos próprios egípcios. Com base na citação, na figura e nos conhecimentos sobre o 

Antigo Império, explique um elemento que transmita a noção de poder ligada aos Faraós no 

Egito Antigo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7- O túmulo do artesão Sennedjem e de sua esposa Inyferti, que viveram por volta do século 

XIII a.C., no Egito, foi decorado com representações de atividades econômicas. Nessa pintura 

mural, podemos afirmar CORRETO que o artesão e a sua esposa, além de prestarem 

reverências aos deuses, dedicam-se aos trabalhos agrícolas altamente produtivos nas margens 

férteis do rio.  



 

(www.lahornacina.com) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8- Os egípcios da Antiguidade acreditavam que a vida continuava no além-túmulo e que, para 

isso, era preciso que o ambiente social, em que os donos dos túmulos viveram, fosse 

representado nas suas paredes. Essas pinturas da tumba de Nakht, escriba do Império, 

representam o que? 

 

 

(Tumba de Nakht, 1.400 a.C.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

http://www.lahornacina.com/


_____________________________________________________________________

__________ 

 

 

9-  

 

 

Examine estas imagens produzidas no antigo Egito. Pode se dizer que essas imagens revelam o 

que? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

10- Observe a imagem abaixo. 

 

  

O tipo de construção mostrada na imagem está diretamente relacionada à 

religiosidade egípcia que concebia que os faraós mortos, uma vez tendo sido 

mumificados, necessitariam de uma morada adequada para o dia em que 

ressuscitassem, como as pirâmides. 

Essa afirmação está CORRETA ou FALSA? 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 


