
 

 

 

 

 

 

 

01.  (FAC. MED. AMIN) "Salve, ó Nilo (...) regas a terra em toda parte, ó deus dos grãos, senhor dos 

peixes, produtor do trigo e da cevada (...) Logo tuas águas se erguem (...) todo ventre se agita, o dorso 

é sacudido de alegria e os dentes rangem." 1,0 

 

O trecho acima celebra: 

  

a) o Egito, região quente e seca como o Saara; 

b) a crença numa vida de além-túmulo e as dores do parto; 

c) o relativo isolamento do vale, limitado pelos desertos da Arábia e da Líbia; 

d) as nascentes desconhecidas do Rio Nilo; 

e) o poder criador do regime das cheias e das vazantes do rio Nilo, que deixavam no solo um lodo de 

grande fertilidade. 

 

 

02.  (FAAP) A Astronomia e a Matemática foram os primeiros ramos da ciência que ocuparam a atenção 

dos egípcios. Ambas se desenvolveram com fins práticos. Cite dois resultados para os quais essas ciências 

deram sua contribuição: 1,0 

Calendário e a engenharia das pirâmides. 

A. Como os egípcios dominam as águas do rio Nilo? 1,0 
B.  Dominam as águas do rio Nilo através da construção de grandes reservatórios de água. 
C. Dominam as águas do rio Nilo através da cultura de irrigação: diques e barragens para proteger contra as 

inundações e canais de irrigação 
D. Dominam as águas do rio Nilo através da construção de grandes obras como as pirâmides. 
E.  Dominam as águas do rio Nilo através do esvaziamento de seu Delta. 

HABILIDADES 

 Argumentar as ideias apresentadas nas respostas, a 
partir do embasamento nos estudos. 

 Relacionar a avaliação com os assuntos estudados em 
sala de aula. 

 Interpretar textos e imagens históricos. 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 Responder somente à caneta  preta; 
 Evitar uso de corretivo e rasuras; 
 Qualquer tentativa de comunicação e consulta ao colega 

ou material didático, a prova será zerada; 
 Não emprestar caneta, corretivo, borracha e/ou outros 

objetos na hora da prova; 
 Questões respondidas a lápis não serão consideradas; 

 

Observações (Uso do Professor): _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

CENTRO DE ENSINO MARIA ANGELIM 

Aluno (a):________________________________________________________________ 
Série: 1º ANO Turma: A         
Professor: TÁCIUS FERNANDES                       Nota:________________ 
Data:_____/_____/______                                                                     NOTA:___________ 

1ª AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA – 1º ANO - 1º BIMESTRE/ 2012 



 

03. Dentre as características gerais da civilização da Egípcia, pode ser considerada: 1,0 

a) o monoteísmo e uma rígida divisão social. 

b) o politeísmo e uma sociedade organizada de maneira igualitária. 

c) o politeísmo e uma rígida divisão social. 

d) o monoteísmo e uma sociedade organizada de maneira igualitária. 

e) o politeísmo e uma sociedade sem divisão de classes sociais. 

 

04. Diante imagem abaixo, explique como formou a civilização egípcia: 1,5 

 
 

A formação da civilização egípcia relaciona-se com a busca por recursos hídricos. As condições climáticas eram 

desfavoráveis e os homens se deslocavam ao longo do Rio Nilo.  Assim criando a sociedade egípcia em torno 

do rio, pois ele incentivava a alimentação e a economia por terra ao redor ser muito fértil devido as cheias. 

 

05. Qual é o papel exercido pelo faraó? 1,0 
                                  

A.  É um soberano considerado o deus dos mortos. Deve garantir a proteção e a prosperidade dos egípcios. 
Possui autoridade administrativa, judicial e militar. Cobra os impostos e celebra os cultos religiosos. 

B.  É um soberano considerado o deus dos mortos. Deve garantir a proteção e a prosperidade dos egípcios. 
Possui autoridade administrativa, judicial e militar. Controla as atividades econômicas. É dono da maioria das 
terras e governa com o auxílio de funcionários do Estado e sacerdotes. 

C. É um soberano considerado o deus do Céu. Deve garantir a proteção e a prosperidade dos egípcios. Possui 
autoridade militar. Controla os períodos de colheita. É dono da maioria das terras e governa o Estado sozinho. 

D.  É um soberano considerado divino (Deus vivo). Deve garantir a proteção e a prosperidade dos egípcios. Possui 
autoridade administrativa, judicial e militar. Controla as atividades econômicas. É dono da maioria das terras e 
governa com o auxílio de funcionários do Estado e sacerdotes. 



06.  Na questão da religião do Antigo havia o Politeísmo, antropozoomórfica (mistura de humanos com 
animais), onde havia deuses para cada função da vida terrena. Identifique os deuses abaixo e explique suas 
funções. 2,0 
 
A) 

 

Anúbis. Tinha corpo de homem e cabeça de chacal, o que é bastante curioso: os chacais são carniceiros, e 

isso não parece adequado a uma divindade protetora das tumbas.  

 
 
B) 
 

 
Rá ou Aton: o deus-sol. Reina sobre os vivos. 
 

08.(UFAM–PSC–III) A pesquisa arqueológica na Amazônia ainda carece de muitos estudos. Entretanto já existe uma 
periodização provisória para o estudo da região amazônica, diferente daquela empregada nos países europeus, e que 
vem sendo utilizada pelos arqueólogos. Essa periodização compreende as fases denominadas de:  
a) Paleolítico, Cacicados Simples e Cacicados Complexos 
b) Paleolítico, Mesolítico e Neolítico.  
c) Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais.  
d) Paleozóico, Cenozóico e Mesozóico.  
e) Paleoindígena, Arcaica, Pré-História Tardia 
 
 
09. Sobre a origem do homem americano, as teorias atualmente mais aceitadas são de que:  
a) Migraram da Ásia para a América pelo Estreito de Bering.  
b) Atravessaram o Pacífico pelas Ilhas Polinésias.  
c) Não é autóctone  
d) Migraram da Austrália.  
e) Nenhuma das alternativas. 



 
 
10. A expedição do espanhol Francisco Orellana (1540-1542) descobriu o grande rio ao qual chamou de rio Orellana. 
Conta o narrador da expedição na foz do rio Nhamundá eles foram atacados por mulheres que  empunhavam arco e 
flecha e que lembravam as lendárias amazonas da Grécia Antiga. Daí então o passaram a chamar de “Rio das 
Amazonas”. Quem foi o narrador da expedição de Francisco Orellana? 
 
a) Frei Henrique Soares Coimbra  
b) Padre Anchieta  
c) Padre Manuel da Nobrega  
d) Frei Fulgencio Capuchinho  
e) Frei Gaspar de Carvajal 



 

 

 

 


