
Nome:
Data: Série:
Palavras Cruzadas em Espiral Sobre o Egito Antigo.
Este passatempo é parte integrante do site: http://www.egipto.com.br.
Leia as perguntas e escreva as respostas nos lugares corretos. Observe que as palavras deverão 
ser escritas em espiral. A primeira letra da resposta deverá ser escrita exatamente sobre o 
número correspondente. No final da folha existe um banco de respostas.

1. Que historiador imortalizou a frase: O Egito é 
uma dádiva do Rio Nilo.

2. Qual é o nome do rio mais importante do 
Egito?

3. Qual é o nome do deserto que está localizado 
no Egito e em outros países da África?

4. Nome da escrita utilizada pela nobreza 
egípcia.

5. Nome da escrita utilizada pelos egípcios para 
registrar textos sagrados.

6. Qual era a classe social que vinha logo abaixo 
do faraó.

7. É considerado o principal deus egípcio, sendo 
denominado o Deus Sol.

8. Planta aquática do Rio Nilo. Dela se produz 
uma espécie de papel.

9. Instrumento utilizado pelos egípcios para tirar 
água do Rio Nilo.

10. Das três pirâmides de Gizé, qual é a maior?
11. Qual é o nome do faraó que detem o título de 

"Faraó Menino".
12. Pedra que permitiu a decifração da escrita 

hieróglifica, pois continha um mesmo texto em 
três idiomas diferentes.

13. Característica dos egípcios que traduz a 
crença em vários deuses.

14. Nome da escrita utilizada pelos escribas para 
fazer a contabilidade dos armazéns reais e 
dos templos.

15. Das três pirâmides de Gizé, qual é a segunda 
em tamanho?

16. Quem era venerado como um deus no Egito 
Antigo?

17. Nome do mar onde o Rio Nilo deságua.
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QUÉOPS SHADUF TUTANCÂMON RÁ
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Todos os Direitos Reservados    -    http://www.egipto.com.br
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