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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” (27 a 01 de maio). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
 

Ciências Humanas e suas Tecnologias - História 
Ensino Fundamental, 6º Ano 
 
A Civilização Egípcia  
 

• O Antigo Egito foi uma civilização da Antiguidade oriental do Nordeste da África. 

• A República Árabe do Egito é banhada pelos mares Mediterrâneo e Vermelho, sua 
capital é a cidade do Cairo. 

• O Egito Antigo foi umas das primeiras grandes civilizações da antiguidade. 

• A civilização egípcia foi unificada por volta de 3150 a.C., por Menés que juntou a 
política do Alto e Baixo Egito. 

• O Antigo Egito atingiu o seu auge durante o Novo Império.  

• O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a. C., quando o Egito caiu sob o 
domínio do Império Romano e se tornou uma província, após a derrota da rainha 
Cleópatra VII na Batalha do Ácio.  

• O Baixo Egito foi o Delta do Nilo,  a norte de Mênfis, onde o rio se dividia em vários 
braços. 

• O Alto Egito era a estreita faixa de terra com cerca de 900 km de extensão 
começando em Assuão e terminando em Mênfis. 

 
• Na sociedade egípcia, a base da economia era a agricultura.  



• Cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão.  

• Não existiu propriamente uma religião entre os egípcios. O reinado do faraó foi 
baseado no direito divino dos reis. O faraó era considerado o filho de Rá 
(posteriormente fundido com Amon, tornando-se Amon-Rá). 

• Os egípcios eram politeístas e endeusavam forças da natureza e elementos do 
universo, vinculando os deuses a elementos cotidianos. Cada cidade possuía um 
deus específico. Os deuses egípcios podiam ser antropomórficos, zoomórficos ou 
mistos.  

• ANIMAIS SAGRADOS: gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, burros, elefantes, 
peixes, gazelas, cavalos, íbis, leões, lagartos, macacos, carneiros, aves de rapina, 
serpentes e pedaços de carne. 

• No século VII a.C., a demótica tornou-se o estilo de escrita predominante substituindo 
a hierática. 
 

QUEÓPS, QUEFRÉM E MIQUERINOS 

 
Faraó: soberano todo poderoso, considerado o deus vivo. Era objeto de culto 

e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta: concentrava em si os 
poderes político e espiritual. Ele ocupava o topo da hierarquia social, filho de Amon-
Rá, o deus-sol, e encarnação de Hórus, o deus-falcão. Por isso, esse governo é 
chamado de teocrático. 

 
 
 



ORIGEM DE ROMA 
 
Explicação mitológica 
 Os romanos contavam o surgimento da sua cidade através de uma lenda bastante 
curiosa. Diziam que os gêmeos Rômulo e Remo foram jogados no Rio Tibre, na Itália. Os 
meninos foram resgatados por uma loba que os amamentou e em seguida foram criados 
por um casal de pastores. Quando adultos, voltam para a sua cidade natal, chamada Alba 
Longa, e ganham alguns lotes de terra. Assim, fundam uma nova cidade: Roma. 
Explicação histórica 
 Os historiadores afirmam que Roma é resultado da mistura de três povos que 
habitaram a região da Península Itálica: os gregos, os etruscos e os italiotas. Nesta região, 
desenvolveram a agricultura e atividades pastoris. Em poucos séculos, Roma transformou-
se na maior cidade do mundo e capital de um império imenso. 
 
Localização 
 Roma localiza-se em uma região de solo fértil, que é uma continuação da Europa 
Central e que se prolonga até o Mar Mediterrâneo, chamada de Península Itálica ou 
Península Apenina.  
 
O Império Romano  
 Com a expansão da República Romana, paulatinamente foi surgindo o Império 
Romano. Durante os séculos III e IV a. C., a população sob o domínio de Roma alcançou o 
número de 60 milhões, tornando-se 25% da população mundial. A vida e a estrutura de 
Roma passaram por grandes mudanças, deixando de ser agrária e tornando-se mais 
comercial. Os povos conquistados ou foram escravizados ou passaram a pagar impostos 
para o Império. 
 
Língua 
 O Latim foi adotado como a língua oficial do território romano. Uma vez que sua 
extensão era gigantesca, foi preciso uniformizar o idioma para que os diferentes povos que 
lá moravam pudessem se entender. 
 Os gregos influenciaram bastante a cultura romana e o latim adotou algumas das 
suas palavras, pois famílias romanas gostavam que seus filhos fossem educados por 
mestres gregos.  
 

 
Com a expansão de Roma, a cidade se tornou o foco de todos os acontecimentos políticos 
e sociais, atraindo a população. Desta forma, Roma ficou bastante povoada, por todas as 
classes sociais, inclusive a classe pobre que via esperanças em fixar residência em Roma.  
 Como o quantitativo de “pessoas miseráveis” crescia gradativamente, os dirigentes 
romanos precisavam encontrar uma maneira de impedir possíveis rebeliões que pudessem 
abalar a ordem pública. 



A política do “pão e circo” foi a maneira de os líderes romanos imporem um estilo de vida à 
população, conquistando o seu apoio e mantendo desta forma a ordem e a disciplina. 
 Consistia em ações assistencialistas que envolviam a distribuição de alimentos 
(cereais, pães, cerveja) e a promoção de eventos gratuitos (circo, teatro, anfiteatro) para 
distrair e alegrar o povo, criando uma “nuvem de fumaça” que os impedia de enxergar os 
graves problemas sociais em Roma. 
Exército 
 É um grande responsável pela expansão territorial romana. Era organizado em 
legiões de 6 mil homens, vestiam uma couraça de couro ou metal, capacete e escudo para 
se proteger. 
 Ao dominar os territórios, os soldados permaneciam no local por longas temporadas, 
contribuindo grandemente para a “romanização” dos dominados. 
 


