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Guião de Leitura 

 

 

 

1.Introdução (pág. 5-6) 

 

1.1.Como são apresentados os Egípcios? 

1.2. Como é que eles encaravam a morte? 

 

2.Cronologia dos Terríveis Egípcios (págs. 7-9) 

2.1.Quanto tempo durou a Civilização Egípcia? 

2.2. Em que ano foram construídas as primeiras pirâmides do Egipto? 

2.3.Quem foi a última rainha do Egito? 

 

3.Estranhos Faraós (págs. 10-31) 

3.1. Quem ocupa o top ten dos faraós “malvados” do Egito? 

3.2. Que faraó consideras mais “malvado”? 

3.3.Utiliza as Palavras da Coluna B para completares as frases da Coluna A sobre os faraós. 

 

COLUNA A COLUNA B 

a. Choque! A viúva de Tutankhamon casa com o … 1.Mágico 

b. Vergonha para o Egito! A rainha Cleópatra é… 2.Cabelo de avó 

c. Incrível! Artista do faraó volta a colocar a cabeça de um… 3.Homicídio 

d. Assombroso! O Rei Ramsés II enfrenta exército inimigo apenas com 
a ajuda de um… 

4.Ganso 

e. Sensacional! Hor Aha é levado por um … 5. Dinheiro 

f. Espantoso! Tutankamon enterrado com um bocado de … 6.Grega 

g. Sorte! Tutmés III escapa de ser morto por … 7.Avô 

h. Horror! Terá Tutankhamon sido vítima de … 8.Leão 

i. Deplorável! Psametek detém invasão cítia com um maço de … 9.Hipopótamo 

j. Prodígio! Gancho de cabelo encontrado por … 10.Elefantes 

 

4. Pirâmides Esquisitas (págs.32-43) 

 

4.1. Quantas pessoas e quanto tempo foram necessários para construir as pirâmides de Gizé? 

a) Cem mil escravos a trabalhar durante vinte anos. ____ 

b) Vinte e cinco mil homens por cerca de vinte anos. ____ 

c) Cinco mil homens durante cinco anos. ____ 

4.2. Como é que os Egípcios arrastavam as pedras até ao topo das pirâmides? 

a) Os Egípcios construíram uma rampa em redor da pirâmide, em forma de saca-rolhas. ___ 

b) Os Egípcios construíram uma rampa junto da pirâmide. ___ 

c) Ninguém sabe ao certo. ___ 

d) Os Egípcios usavam macacos de madeira que elevavam os blocos de pedra um degrau de cada 

vez. ___ 
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4.3. A Grande Esfinge de Gizé, com 72 m de comprimento e 20m de altura, esculpida junto das 

pirâmides cerca de 2.500 a.C. será provavelmente do Faraó Quéfren. 

Quem e quando destruiu o nariz desta esfinge? 

a) O exército francês de Napoleão Bonaparte, em 1798. ___ 

b) Tribos árabes, em 1318, e, posteriormente, os soldados mamelucos, em 1700. ___ 

c) Os Romanos, no século II. ___ 

4.4.O que significa “esfinge”? 

a) Estrangeira. ___ 

b) Estranguladora. ___ 

c) Estripadora. ___ 

 

5. Múmias Malucas (págs.44-55) 

5.1.Porque motivo os Egípcios embalsamavam os cadáveres?  

5.2.Quais os dez procedimentos utilizados pelos Egípcios para embalsamar um corpo? 

5.3. Em que ano foi desenterrada a famosa múmia de Tutankhamon? 

 

6. A verdade sobre Tutankhamon (págs.60-70) 

6.1.Quem foi Tutankhamon? 

6.2. O que aconteceu ao seu túmulo? 

6.3. Existem 10 explicações sobre a maldição do Túmulo de Tutankhamon, descobre as verdadeiras 

e as falsas. Qual a que mais te assustou? 

 

7. Tempo de crimes cruéis (págs.71-83) 

7.1.Coloca V ou F, se verdadeiro ou falso. 

 a) No Antigo Egito, não havia muitos crimes. ___ 

 b) Um dos crimes cometidos era o roubo. ___ 

 c) O Tribunal permitiu a morte dos conspiradores de Ramsés II. ___ 

 d) Heqanakhte e a família sentiram a fome devido à ausência de cheias do Nilo. ___ 

 e) Os egípcios pobres também eram sepultados com riquezas. ___ 

 

7.2. O que fez o faraó Amenemhat para que os ladrões não lhe assaltassem o seu túmulo? 

7.3. O que horrorizou o Historiador Loret, no séc. XIX, junto ao túmulo do Faraó de Amen-hotepII? 

   

8. Religião Tremenda (págs.84-92) 

 

8.1.Completa o quadro com os deuses egípcios e os seus atributos. 

 

Deuses Atributos 

Osíris Deus dos mortos 

Hathor Deusa da música 

 Deus dos deuses ou “Rei” dos deuses 

Anúbis  

 Protetor das crianças e do faraó 

 Deus da escrita e da sabedoria 

Isís  

Khnum  

 Deus do sol 

 Deus dos conflitos  

 

 8.2. Completa a frase: “Como os Egípcios adoravam muitos deuses diz-se que eram …”      
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9.Matar e Curar (págs.93-98) 

9.1. Aqui, encontras algumas receitas médicas horríveis. Seleciona a que achas mais horrível. 

 

10. Infelizes Trabalhadores (págs.99-106) 

10.1. Indica as dez mais “terríveis” profissões dos Antigos Egípcios. 

10.2. Explica por que razão ser Escriba era a melhor profissão do Egipto. 

 

11. Questionário rápido sobre o Egito (págs.114-117) 

 

11.1. Aqui, encontras 10 perguntas curiosas. Escolhe a mais interessante e regista a resposta. 

 

12. A Grande Cleo (págs.118-125) 

12.1. Quem foi a grande Cleo? 

12.2. Com quem se casou em 37 a.C.? 

12.3. Quem estrangulou o filho de Cleópatra e Júlio César? 

 

13. Epílogo (págs.126-128) 

13.1.Assinala, com uma X, a maior preocupação dos Egípcios. 

 a) Ter uma vida de riqueza para agradar aos deuses. ___ 

 b) Ter um bom comportamento para terem uma boa vida no além. ___ 

c) Dar bons salários aos camponeses. ___ 
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