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O que vamos estudar? 

Habilidade: Conhecer e distinguir as primeiras civilizações em suas 
especificidades, gerando o desenvolvimento do senso histórico. 
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2.  ATIVIDADE 
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1) Dentro de uma certa visão de história (chamada de materialismo histórico), modo 

de produção significou a forma como se organiza uma sociedade em função do 

conjunto de relações econômicas, mas também políticas e culturais, intimamente 

ligadas entre si e interferindo umas nas outras. (Vicentino, Claudio. História para o 

Ensino Médio: história geral e do Brasil: volume único. – São Paulo: Scipione, 2001.p, 

40.) 

O modo de produção asiático foi praticado nas civilizações da Antiguidade. Portanto, 

marque a alternativa correta sobre essa relação de trabalho no Egito Antigo. 

a) Foi um modelo também encontrado na Mesopotâmia e consistiu numa 

prática de trabalho pautada na servidão coletiva, em que indivíduos exploravam a 

terra como membros da comunidade e serviam ao Estado que era o maior proprietário 

de riquezas. 

b) Modelo de trabalho baseado na prática de regime assalariado em que os 

indivíduos se especializaram em uma área do sistema de produção. 

c) Relação de trabalho constituída pela troca mútua de bens e serviços em 

que o Estado era o garantidor da distribuição igualitária da produção para a população 

egípcia. 

d) Foi um modelo de trabalho articulado pelo Estado que monopolizou as 

riquezas da região. Todavia, os trabalhadores recebiam pagamentos em mercadorias e 

não pagavam tributos para o governo, pois camponeses e artesões possuíam uma 

posição privilegiada no Egito Antigo. 

 



2)Em 3200 a.C., Menés ficou conhecido por ser o primeiro Faraó do Egito Antigo. Durante os 

seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a 

alternativa correta sobre o que foi a Teocracia na civilização egípcia. 

a) Os Faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas, em relação à 

religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais 

poderosos pelos indivíduos egípcios. 

b) Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os Faraós promoveram uma 

aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados 

como rei. 

c) Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por 

um Faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. 

d) Somente o Faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma 

monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. 

3) A religião foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio 

dos camponeses pelo Estado, chefiado por um “deus”, o Faraó. 

(Vicentino, Claudio. História para o Ensino Médio: história geral e do Brasil: volume único. – São Paulo: Scipione, 2001.p, 44.) 

O trecho do texto acima discutiu o papel da religião no controle dos camponeses no Egito 

Antigo. Assim sendo, Escreva sobre algumas características importantes da religião na 

sociedade egípcia. 
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