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BEM VINDO! 
 

 

Caro estudante, 

 

Vamos voltar aos estudos? 

Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, 

lugares, histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e 

desenvolver com maior consciência as características em relação ao conhecimento, 

aprendizagem e sua formação. 

 

Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso.  
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        APRESENTAÇÃO 
 

Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma 

presencial aos estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a 

necessidade de trabalhar, ou porque parou de estudar há algum tempo, ou por tantos 

outros porquês. 

A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo 

para a retomada dos estudos.  

Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma  alternativa para 

garantir o direito à educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, 

tendo, assim, a opção de realizar um curso com presença flexível que tem um olhar 

sobre as experiências de vida, aprendizagem ao longo da vida e formação. 

Para apoiar os estudantes como você ao longo de seu percurso escolar foi organizado 

material específico para os essa modalidade de ensino.  

Os Cadernos de Estudos apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos 

propostos para cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu 

conhecimento. 

Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa 

discuti-las com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta 

os Cadernos do Estudo da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial.  

Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida.  

 

Bons estudos! 

 

                                                Secretaria Municipal de Educação 
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COMO SE APRENDE A ESTUDAR? 
 
Estudar e aprender são atividades que exigem participação ativa, requer disciplina e  

dedicação. Portanto fique atento as dicas que com certeza irão potencializar a qualidade 

da sua aprendizagem e conhecimento. 

 

 Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 

marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para 

focalizar sua atenção; 

 Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

  Organize seus materiais; 

  Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

 Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos 

para estimular sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua 

criatividade, faça notas visuais e esquemas com os pontos principais de cada 

conteúdo estudado; 

  Faça fichamentos, esquemas e anotações. 

 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo 

para ampliar sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento.  

 

Estudar tem muito a ver com sua vida. Pare de pensar nos estudos como algo separado, 

estabeleça relações quanto mais conexões  dos assuntos estudados com sua vida maior 

será a qualidade da sua aprendizagem.  
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 UNIDADE 1 

HISTÓRIA É TEMPO E ESPAÇO 
 

 

 

       

HISTÓRIA 

     

 

Existem várias definições de História que variam de acordo com as idéias e com o 

período em que foram feitas. A História é uma ciência humana que estuda os 

acontecimentos do passado da humanidade, buscando conhecer e interpretar suas 

transformações através do tempo e compreender melhor os dias de hoje. 

A palavra “História” surgiu na Grécia e que dizer “investigação”. Hérodo é considerado 

o “ Pai da História” pois ele foi o primeiro a usar o termo “História”. 

Pode parecer muito simples estudar história. É só abrir a apostila e já encontraremos as 

informações. Mas de onde vêm as informações que encontramos atualmente nos livros, 

revistas, apostilas e dicionários? 

O Historiador (profissional da área de História) pesquisa os fatos com o auxílio de 

vários outros profissionais de outras áreas, como por exemplo: Geografia, Arqueologia 

e Sociologia. 

Além das informações fornecidas pela geografia, arqueologia, sociologia e demais 

ciências que auxiliam o estudo da História, o historiador se utiliza das Fontes 

Históricas que são todos os registros realizados ou deixados pelo homem através do 

tempo.  Existem dois tipos de fontes históricas. 

 

 FONTES HISTÓRICAS 
 

 Fontes Históricas Escritas: São informações precisas, escritas, com o próprio 

nome já diz, por exemplo: documentos, jornais, revistas, cartas e outros tipos de 

documentos, como aqueles marcados em blocos de pedra ou vasos de barro. 

  

 Fontes Históricas Não-Escritas: São fósseis, restos humanos e de animais, 

instrumentos de caça, pesca, cozinha, enfim, tudo aquilo que possa servir como 

fonte de informação sobre a forma de vida e organização humana. São menos 

precisas que as fontes, históricas escritas. 

 

 

Por isso, considera-se o surgimento da escrita um momento fundamental na história da 

humanidade, pois a partir daí o homem passar a registrar os acontecimentos. O 

documento escrito mais antigo de que se tem conhecimento data de cerca 4000 anos 

antes do nascimento de Cristo. 

O Período anterior a 4000 a.C. é chamado de Pré-História, pois seu estudo baseia-se 
apenas em fontes históricas não-escritas, não havendo portanto muita certeza das 

informações, também é conhecida como a fase anterior a escrita. 
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 CALENDÁRIO CRISTÃO 
 

Desde as primeiras civilizações o homem vem buscando formas de contar o tempo. 

Para os judeus, por exemplo, o tempo é contado a partir da criação do universo. Já os 

romanos contavam o tempo a partir da Fundação da cidade de Roma. 

O Calendário utilizado por nós no Brasil e pela maioria dos países do mundo é o 

calendário Cristão. O marco inicial, ou seja, o ano 1, é o ano do nascimento de 

Cristo. As datas anteriores ao nascimento de Cristo recebem as letras a.C.( que significa 

antes de Cristo).                                                                                                             

Chamamos de século a um período de 100 anos, contando sempre a partir do ano 1 da 

Era Cristã  (ou seja, a partir do nascimento de Cristo) e é uma unidade de tempo muito 

utilizada no estudo da História. Desta forma quando falamos em século I, estamos nos 

referindo ao período que vai do ano 1 ao ano 100. O século II, por sua vez, inicia-se no 

ano 101 e vai até o ano 200. Os séculos sempre são representados em algarismos 

romanos, conforme a tabela abaixo. 

1 – I   6 – VI   11 – XI   16 – XVI  

2 – II   7 – VII   12 – XII   17 – XVII  

3 – III   8 – VIII  13 - XIII   18 – XVIII  

4 – IV   9 – IX   14 – XIV   19 – XIX  

5 – V   10 – X   15 – XV   20 – XX 

Para saber a qual século pertence um determinado ano, basta seguir umas das regrinhas 

abaixo.  Se for um ano que terminado em dois zeros, como 1500, por exemplo, basta 

“cortamos” os dois zeros e teremos o século a que pertence: 

1500 - século XV 

  300 - século III; se for um ano que não termine com dois zeros, como 1789, por 

exemplo, “cortamos” os dois últimos números, adicionamos o número 1, e teremos o 

século a que pertence: 

1789 - século XVIII ( 17 + 1= 18) 

1453 - século XV     ( 14 + 1= 15) 

  476 - século V        (   4 + 1=  5 ) 

 

 TEMPO HISTÓRICO 
 

Para facilitar o estudo da história, os historiadores, estabeleceram alguns períodos 

históricos, que costumamos chamar de “idades”. Essa divisão serve apenas para 

identificarmos algumas semelhanças entre os fatos ocorridos em cada período.  

Por fim, costumamos representar estes períodos numa linha reta, o que não significa que 

a história tenha sempre o mesmo sentido. Muitas das vezes, notamos que as civilizações 

deram um passinho para trás para poderem dar dois passos para a frente. A utilização da 

“reta”, portanto, nos auxilia apenas na compreensão da contagem do tempo.  

ANO 1 Nascimento de Cristo    Quais são as idades Históricas? 
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Antes de Cristo Depois de Cristo 

Pré-História  História 

Idade da 

Pedra 

Lascada, 

Polida e dos 

Metais 

Aparecimento 

da escrita 

Antiguidade 
Idade 

Média 

Idade 

Moderna 

Idade 

Contemporânea 

      

 4000 a.C     476              1453             1789       ►       hoje  

 

 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO HOMEM 
 

Os mais antigos antepassados do homem surgiram na terra há mais de 1 milhão de anos. 

Os pesquisadores do assunto têm escavado diversos locais do mundo, à procura de 

restos de esqueleto de nossos antepassados. Os objetivos dessas pesquisas é a 

elaboração de uma teoria científica capaz de explicar nossas origens no planeta. 

Vejamos na figura alguns de nossos antepassados: 

                                           
 

a) Australophitecus       b) Homo erectus       c)Homo Habilis            d) Homo Sapiens    

 

   

 PRÉ-HISTÓRIA 
 

A Pré-História é o longo período que vai desde o aproveitamento do homem primitivo 

(hominídeos) até o surgimento da escrita e esta dividida em dois períodos: 

 

 Idade da Pedra Lascada-Paleolítico –  corresponde ao mais primitivo estágio 

da evolução cultural do homem. Nesse período, o homem primitivo não construía casas 

para morar. Vivia em grupos nômades, isto é, sem habilitação fixa. Utilizava-se de 

cavernas como abrigo temporário, ali permanecendo enquanto o ambiente natural lhe 

fornecesse caça, pesca e a coleta de frutas. Foi durante esse longo período que o homem 

primitivo aprendeu a fazer seus primeiros instrumentos, feitos de lascas de pedras, foi 

perdendo o medo do fogo, aprendeu como acendê-lo pelo atrito de duas pedras e 

descobriu que podia utiliza-la para cozinhar alimentos, aquecer-se do frio e proteger-se 

de animais ferozes. 

 

 Idade da Pedra  Polida- Neolítico –refere-se à etapa da evolução cultural do 

homem em que ele começou a polir a pedra melhorando seus instrumentos. 

Nesse período, o homem passou a interferir no ambiente natural. Procurou controlar as 

fontes de sua alimentação, plantando cereais e cultivando uma crescente variedade de 
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frutos. Surgiu a agricultura e a criação de animais, trazendo a fixação do homem a 

determinados locais, e fazendo com que o homem abandonasse o modo de vida nômade 

e adotasse o modo de vida sedentário.Aos poucos, surgiram as primeiras comunidades 

organizadas, em que existiam os chefes, as crenças religiosas, os costumes morais e a 

divisão do trabalho entre as pessoas. 

 

 

 

          TESTE O SEU CONHECIMENTO 
 
 

1)Assinale (v) verdadeiro e (f) falso: 

 

 (    ) A História é uma ciência humana que estuda os acontecimentos passados para          

entendermos melhor os dias de hoje 

 

 (    )  A geografia, a Sociologia e outras ciências humanas são muito importantes e 

auxiliam o estudo da História. 

 

2)Marque a alternativa correta: 

 

 A palavra História surgiu: 

    (    ) na Grecia     (    ) na França 

  

Heródo é conhecido como: 

    (    ) Pai da Historia    (    ) Homem da Historia 

 

 A fase anterior ao surgimento da escrita é chamada de: 

    (    )  História    (    ) Pré-História 

 

 A pré-história foi dividida em dois grandes períodos:  

    (    ) paleolítico e neolítico  (    )   paleolítico e moderno   

 

 

3)Complete com as palavras: 

 

                   Ano I -século - tempo  -  homem  -  registros - século 

 

a) As fontes históricas são todos os ___________________ deixados pelo 

______________ através do _______________. 

 

b) Chamamos de _______________ a um período de 100 anos, contando sempre a 

partir do ano 1 da Era Cristã  (ou seja, a partir do nascimento de Cristo). 
 

c)  __________________ marca o início do Calendário Cristão. 
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4)Relacione as colunas: 

 

a) Fontes Históricas Escritas     (     ) fósseis 

b) Fontes Históricas Não Escritas   (     ) livro 

       (     ) vaso de barro 

                                                                        (     ) restos de fogueira 

 

 

5) Marque a evolução correta do homem: 

 

   
 

a) (    )  Homo Erectus        Homo Sapiens       Australophitecus       Homo Habilis 

 

 

b) (    )  Australophitecus      Homo erectus      Homo Habilis           Homo Sapien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 
 

 

UNIDADE 2 

AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES            
 

 

As primeiras civilizações se formaram partir de quando o homem descobriu a 

agricultura e passou a te uma vida sedentária, por volta de 4.000a.C. Essas primeiras 

civilizações se formaram em torno ou em função de grandes rios: Mesopotâmia aos rios 

|Tigre e Eufrates o Egito ao Nilo. 

 

 

MESOPOTÂMIA 
 

Foi nos pântanos da antiga Suméria que surgiram as primeiras cidades 

conhecidas na região da Mesopotâmia como Ur, Uruk e Nipur. Os povos da Suméria 

enfrentaram muitos obstáculos naturais, um deles era as violentas e irregulares cheias 

dos rios |Tigres e Eufrates. Mesopotâmia, que em grego, significa terra entre rios; foi 

considerada “o berço da humanidade”. A expressão refere-se à região do Oriente 

Médio, onde se encontra os rios Tigre e Eufrates. Ali viveram importantes povos da 

antiguidade, culturalmente agrupados sob a denominação de civilização Mesopotâmica. 

primeiros povos a se desenvolverem na Mesopotâmia  foram  os Sumérios. 

 

 Vida econômica e social: Uma das principais atividades econômicas 

região era a agricultura. Para aproveitar as cheias dos rios Tigre e 

Eufrates construíram canais de irrigação. Os principais produtos eram o 

trigo, a cevada o arroz e legumes. As cidades também começaram a 

comercializar aquilo que não necessitavam (excedentes) e isso gerou as 

primeiras trocas comerciais que se têm notícias. 
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A excelente localização da Mesopotâmia favoreceu o desenvolvimento do comércio. Os 

principais produtos de exportação eram a lã e tecidos e os produtos de importação eram 

os metais preciosos, o marfim e a madeira. 

Os fenícios desenvolveram-se a partir do ano 3000 a .C., numa região estreita do litoral 

do mar Mediterrâneo, onde hoje situam-se o Líbano e a Síria. 

Vivendo como que espremidos em seu território, os fenícios logo compreenderam a 

necessidade de se lançar ao mar e desenvolver o comércio pelas cidades do 

Mediterrâneo. Na realização de seu projeto de expansão marítima, os fenícios souberam 

aproveitar as florestas de cedro de seu território, que forneciam valiosa madeira para a 

construção dos navios. 

 

 

 Organização Política:  O sistema político fenício assemelhava-se a uma 

confederação de cidades-estados. Isso significa que cada cidade tinha um 

governo independente, exercido por dois sufetas  (magistrados de alta 

importância), pertencentes à classe dos comerciantes. 

  

A grande contribuição dos fenícios às futuras gerações foi a invenção do alfabeto 

composto de 22 sinais, representando as letras consoantes). No campo das ciências, os 

fenícios desenvolveram-se conhecimentos essencialmente ligados à atividade comercial 

(engenharia náutica e astronomia, para orientar os navegadores).  

 

 A religião fenícia era politeísta e marcada por rituais trágicos 

(sacrificavam pessoas e animais). 
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EGITO - ÁFRICA                                     

                              

                                                            

                                         

 

 Características Geográficas: É um oásis no meio do grande deserto 

doSaara; tem clima muito árido e é dez vezes mais comprido do que 

largo.Seu principal rio é o Nilo, que fornece ao Egito água e terra arável 

através das inundações periódicas;  construindo canais de irrigação. 

 

  Organização Política: A tendência à centralização do poder acabou 

predominando na longa história política do Egito.  A administração forte e 

centralizada dos faraós fez do Egito uma sociedade politicamente estável 

e contínua. O Egito passou por quatro grandes fases: período pré-

dinástico, antigo, médio e novo império. 

 

 Vida Econômica: A agricultura era a atividade básica da economia 

egípcia. Os principais produtos eram a cevada, trigo, legumes, linho, 

algodão e papiro. As inundações do Nilo e os canais de irrigação 

garantiam a fertilidade do solo. O Comércio adquiriu grande importância 

a partir do ano 2000 a .C. Os principais produtos exportados eram trigo, 

tecido de linho e cerâmica. Os produtos importados eram marfim, 

madeira, perfumes e metais preciosos.  

 

 Estrutura Social: A sociedade estava dividida em seis grandes classes 

sociais na qual o Faraó e sua família ocupavam o ponto mais alto da 

hierarquia social.  

 

 
 

 Vida Religiosa: A religião influenciava todos os setores da vida egípcia 

tendo um caráter politeísta. No culto oficial, destacava-se a crença no 

deus Amon-Rá.  No culto popular, destacava-se a devoção a Osíris, a Íris 

e a Hórus.  
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A mumificação dos mortos tinha um sentido religioso: preservar o 

corpo, tendo vista uma futura ressurreição. 
  

 

 Vida Cultural: Os egípcios deixaram grande legado cultural no campo 

das ciências e das artes; exemplos desse legado podem ser encontrados 

na arquitetura, pintura, escultura, medicina, astronomia, matemática, 

química.         

 

 

                           TESTE O SEU CONHECIMENTO 
 

1)Assinale  somente a alternativa correta: 

 

a) A civilização que foi considerada o “ o berço da humanidade” foi: 

(    ) Egito  (    ) hebreus   (    ) Mesopotâmia 

 

b) Mesopotâmia significa: 

(    ) terra entre mar  (    ) terra entre rios  (    ) rio entre montanhas 

 

c) Os rios que formavam a região da Mesopotâmia eram: 

(    ) Nilo e Mediterrâneo  (    ) Tigre e Eufrates  (    ) Nilo e Eufrates 

 

d) Os primeiros povos a se desenvolverem na Mesopotâmia  foram  os:  

(    ) Sumérios    (    ) Egípcios   (    ) Sufetas 

 

e) Conhecidos por seu impressionante desenvolvimento comercial os fenícios criaram: 

(    ) o alfabeto  (    ) as consoantes  (    ) os numerais   

   

f) A religião dos fenícios era: 

(    ) monoteísta   (    ) Politeísta   (    ) Católicos 

 

7)Sobre a sociedade egípcia podemos dizer que: 

(    ) achava-se dividida em classes sociais. 

(    ) era formada pelo clero, nobreza e terceiro estado. 

(     ) a aristocracia do Egito Antigo era composta pelo faraó, sua família, os sacerdotes e 

os militares. 

 

2) A história do Egito e da Mesopotâmia são semelhantes em relação a uma atividade 

que garantia a sua sobrevivência que era: 

 (     ) o controle dos postos marítimos. 

 (     ) o controle dos canais de irrigação. 

 (     ) a conquista dos povos do deserto 

 

3) Para que a alma retornasse ao corpo intacto, os egípcios preparavam seus mortos com 

técnicas de: 

 (     ) cremação            (     ) mumificação  (     ) exumação 

 

4) A religião dos egípcios era: 

(    ) católica  (    ) politeísta   (    ) monoteísta 
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UNIDADE 3 

GRÉCIA E ROMA 
Antiguidade Clássica 

 

 

A dissolução das comunidades primitivas do período Pré-Histórico originou, como 

vimos, sociedades submetidas a um sistema de servidão coletiva imposta por Estados 

teocráticos, que se estabeleceram principalmente na região oriental do Mediterrâneo. 

Mas surgiram também outras sociedades, cuja principal característica era a 

preponderância das relações escravistas de produção, tal como existiram na Grécia e 

Roma. Estas sociedades são chamados de civilizações clássicas, porque constituem o 

fundamento das sociedades ocidentais da atualidade. Delas o Ocidente herdou a 

mentalidade, o sistema jurídico-administrativo, os padrões artísticos e culturais. Assim 

para melhor compreender as sociedades atuais, é importante conhecer a fundo as 

civilizações clássicos da Antiguidade. 

 

Nas sociedades grega e romana, a produção baseava-se no trabalho, cujo excedente era 

apropriado por uma elite. Esta, visando garantir e ampliar seu poder e seus privilégios, 

organizou em Estado que legitimava sua posição dominadora. 

 

Desse modo, as civilizações-orientais antigas fundavam-se em Estados proprietários de 

quase tudo, que oprimiam as populações, através de seus funcionários; já nas sociedades 

greco-romanos, Pode-se afirmar que a grandiosidade dessas civilizações repousava 

sobre a exploração do trabalho escravo. 

 

No primeiro momento desta unidade, iremos nos concentrar no estudo da Grécia 

Antiga, através de suas características políticas, econômicas, sociais e de todo o seu 

legado cultural. 

 

 

 

  A GRÉCIA E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Do ponto de vista geográfico, a Grécia possui duas características: é 

um país montanhoso e marítimo. Do ponto de vista político, a Grécia era composta por 

diversas cidades-estados autônomas que eram as Polis. As mais importantes foram: 

Esparta e Atenas. 

  

 Esparta  

Situada na península do Peloponeso, na região da Lacônia (terras boas para o cultivo da 

vinha e da oliveira). Fundada pelos dórios, Esparta desde sua origem foi uma cidade 

militarista e aristocrática. 
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A sociedade estava dividida em três classes sociais: espaciatas (cidadãos espartanos); 

periecos (classe intermediária que se dedicava ao comércio e artesanato; e os hilotas 

(servos presos à terra). O governo de Esparta era de caráter oligárquico. 

 

 Atenas  

Situada na planície da Ática, a cinco quilômetros do Mar Egeu. O centro primitivos da 

cidade era a Acrópole (cidade alta). O solo ateniense era pouco fértil e o mar logo foi 

utilizado como fonte de abastecimento. 

A sociedade estava dividida em três classes sociais: eupártidas  (cidadãos de Atenas);  

metecos (estrangeiros que habitam em Atenas; escravos (que formavam a maioria da 

população). Na evolução Política podemos destacar momentos como: monarquia; 

oligarquia; período de reformas; tirania, e democracia,  

Na educação o objetivo básico era formar cidadãos conscientes da liberdade individual e 

das responsabilidades sociais no contexto da democracia ateniense. 

 

 Períodos da história grega:  
a) Período Micênico; b) Período Arcaico; c) Período Clássico e d) Período Helenístico, 

marcado pela decadência da civilização grega 

 

 A Cultura grega: 
Os Gregos deixaram uma herança cultural que constitui a base fundamental sobre a qual 

se ergueu a civilização ocidental. No setor artístico, produziram obras notáveis, em que 

se destacam: 

a) na escultura – o Discóbulo e a Venus de Milo, 

b) na arquitetura – o Parthenon, 

c) no teatro – obras como Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia. 

 

 

 

                                      
 

 No meio científico, são significativas as realizações gregas nos campos da Medicina 

(Hipócrates), da Matemática (Pitágoras e Tales) e da História (Heródoto,  e Plutarco). 

 No campo da Filosofia, os gregos deixaram grandes contribuições, como a crença na 

razão humana e sua capacidade para explicar os fenômenos do mundo.                    

Entre os grandes filósofos gregos, destacam-se Sócrates, Platão e Aristóteles. 
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ROMA E SUA EVOLUÇÃO POLÍTICA 

 
 

         
 

 

De acordo com uma antiga lenda, Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos 

(Rômulo e Remo), por volta de 753 a .C. Segundo pesquisas arqueológicas, os 

italianos estabeleceram-se em Roma, no decorrer do segundo milênio a .C. Mais tarde, 

chegaram à Itália os etruscos (séc. VIII a. C), que consolidaram s fundação de Roma. 

 Roma foi  dividida em três grandes períodos políticos 

  

Monarquia:  Roma era uma pequena cidade e o  poder político estava nas mãos do Rei, 

do Senado e da Assembléia Curial. 

 As classes sociais dividiam-se em: patrícios, plebeus e escravos. 

 

República: A Monarquia foi substituída pela República, e o poder, antes exercido pelo 

monarca, passou a ser desempenhado por dois magistrados superiores denominados 

“Cônsules”, eleitos pelo Senado, que era formado inicialmente somente por membros 

das famílias patrícias.Em meio a vários conflitos,  a República cai e inaugura o Império, 

em 27 a.C.  

 

Império:  O primeiro Imperador de Roma foi Otávio Augusto,  que promoveu uma 

série de reformas políticas, sociais e econômicas (estimulou a agricultura, reorganizou o 

exército, promoveu o crescimento urbano, incentivou o florescimento artístico). O 

Império Romano do Ocidente não conseguiu resistir aos sucessivos ataques bárbaros, 

caindo em 476 d.C. O Império Romano do Oriente conseguiu sobreviver, embora com 

transformações até 1453. 

Os romanos receberam enorme influência dos gregos. Aperfeiçoaram ou modificaram a 

herança recebida, mas pouco fizeram em termos de grandes inovações. 
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 Sua religião era  Politeísta, prática e utilitarista. Baseava-se no seguinte princípio: 

eu dou algo aos deuses para receber algo em troca. Da Grécia, os romanos importaram 

diversas divindades, rebatizando-as com nomes latinos (Júpiter, Minerva, Marte, Vênus 

etc.).  

 

 Cristianismo: Depois da morte de Jesus, sua doutrina foi aos poucos difundindo-se 

pelo Império Romano. Os imperadores romanos passaram a exercer rigorosa 

perseguição aos cristãos, mas não conseguiram deter a difusão do Cristianismo. Em 

313, Constantino, Imperador Romano, converteu-se ao Cristianismo, liberando seu culto 

em todos os domínios romanos através do Edito de Milão. 

 

  TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 
 

1)Marque somente a resposta certa: 

 

a) Do ponto de vista político, como era composta a Grécia? 

(    ) por diversas cidades estados  (    ) diversos paises indepenentes 

 

b)Do ponto de vista Geográfico, a Grécia tem como características: 

(    ) país populoso e montanhoso  (    )  montanhoso e marítimo 

 

c)As polis na Grécia eram as: 

(    ) cidades estados autônomas  (    ) cidades estados governamentais    

 

d)As duas cidades mais importantes da Grécia foram: 

(    ) Esparta e Atenas    (    ) Grecia e Roma 

 

2)Complete com as palavras abaixo:  

 

       Sócrates – Venus de Milus – Parthenon – Platão – Édipo Rei 

 

a)Os gregos deixaram uma herança cultural principalmente :________________na 

escultura:_________________; na arquitetura: ________________ e no teatro: 

_________________. 

 

b) No campo da Filosofia, os gregos deixaram grandes contribuições como a crença na 

razão humana. Entre os grandes filósofos podemos destacar: __________________  e 

___________________ 

 

3)Marque  SIM  ou  NÃO: 

a)Roma foi fundado por: 

     (    ) Platão e Rômulo    (    ) Rômulo e Remo 

 

b)O nome do 1º Imperador de Roma foi: 

     (    ) Júlio Cesar    (    ) Otávio Augusto 

  

c)A religião dos romanos era: 

(    ) Monoteísta    (    ) Politeísta 
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4)Marque ( v ) ou ( f ): 

 

(    )  Os períodos da história de Roma são Monarquia, Império e República. 

(    )  Cristianismo foi a religião oficial de Roma. 

(    )  As classes sociais de Roma estava dividida em patrícios, plebeus e escravos. 

 

 

 

UNIDADE 4 

FEUDALISMO E CAPITALISMO 

 

 

 

FEUDALISMO  

 

  
 

O Sistema Feudal ( feudalismo) era uma forma especial de organização da vida 

econômica, social e política. A formação do Sistema Feudal deu-se através da 

combinação de costumes e de instituições romanas e germânicas. 

 Caraterísricas gerais: 

 

Economia: era um sistema tipicamente agrário, não voltado para a produção de 

excedentes. 

Sociedade: era um sistema em que as relações sociais estavam firmadas em fortes laços 

de dependência pessoal. 

Política: era um sistema em que o poder político estava descentralizado, pois ficava nas 

mãos dos grandes proprietários de terra. 
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 A Sociedade Feudal: 

 

A sociedade feudal estava dividida em três camadas distintas: clero (membros das  

igreja, tendo destaque o alto clero), nobreza (constituída pelos grandes proprietários de 

terra) e servos (constituídos pela grande maioria da população).  

 

        CLERO   

  

 

         NOBREZA 

 

 

  

 

    SERVOS       

           

   

 A Economia Feudal: 

 

A principal unidade produtora da economia feudal era o feudo, unidade auto-suficiente 

que favorecia a economia fechada (sem intercâmbios comerciais), sua economia era 

baseada exclusivamente  na agricultura. 

 

 

  

 

A TRANSFORMAÇÃO DO FEUDALISMO E O 

SURGIMENTO DO CAPITALISMO 
 

Na alta Idade Média, as relações de trabalho eram servis. Mas, na Baixa Idade Média, 

os senhores feudais, começaram a contratar pessoas para o serviço temporário nas terras 

ainda disponíveis para a agricultura, como bosques e florestas. 

Os jornaleiros, como eram chamados esses trabalhadores, começaram a substituir o 

trabalho dos servos. Os deveres e obrigações entre esses novos trabalhadores e os 

senhores feudais passaram a ser estabelecidos por meio de contratos de trabalho e os 

mesmos tinham obrigações permanentes pois recebiam salários por sua jornada de 

trabalho.  Essa mudança nas relações de trabalho foi típica da Europa ocidental e 

ocorreu basicamente por causa da necessidade de aumentar a produção de alimentos.  

Na Europa Ocidental, foi possível expulsar os servos da terra e substituí-los por mão-

de-obra livre, mais barata e produtiva, porque a densidade demográfica era alta, 

principalmente na região mediterrânea. 

Os Senhores Feudais Começam a mudar seus hábitos:  A crise do sistema feudal no 

século XI abriu caminho ao renascimento comercial e urbano. Também no campo 

modificou-se o caráter da produção: novas terras foram sendo ocupadas para a 

agricultura e pecuária, nas quais se empregavam as ultimas inovações técnicas, como o 

uso de ferradura nos animais e novos tipos de arado. 

Os senhores feudais cujas propriedades estavam localizadas perto das grandes cidades e 

das rotas comerciais passaram a valorizar sua produção para vendê-lo no mercado. 
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A nobreza, principal consumidora dos artigos do Oriente, procurava diversificar suas 

fontes de renda. Os senhores feudais começaram então a conceder liberdade a seus 

servos mediante o pagamento de uma soma em moeda. 

  

A Vida do Camponês nas regiões em que o capitalismo se desenvolveu mais 

rapidamente,  a situação do camponês tendeu a melhorar. Às vezes, ele conseguia 

vender o excedente de sua produção no mercado e assim obter algum dinheiro, com  a 

qual comprava produtos na cidade ou então sua própria liberdade.  

De modo geral, a economia européia cresceu entre os séculos XII e XV. No entanto, em 

meados do XIV, ocorreu uma depressão geral, que pode ser caracterizada como uma 

crise de retração. Nesse período, cerca de um terço ou até mesmo a metade da 

população européia morreu, vitima da peste negra: uma epidemia provocada por vírus 

vindo do Oriente.  

Passados os efeitos da crise do século XIV, a população da Europa voltou a crescer e 

com ela cresceu também o ritmo da produção econômica e da atividade comercial. 

Contudo, em meados do século XV, começaram a surgir novos obstáculos que 

dificultaram a continuidade desse crescimento.  

Para superar a crise de crescimento do capitalismo era necessário explorar novos 

mercados, capazes de fornecer alimentos, especiarias e metais a baixo custo e com 

capacidade para consumir os produtos artesanais fabricados na Europa. 

A partir do século XV, a burguesia européia lançou-se na aventura da Expansão 

Marítima, em busca de novas rotas comerciais nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

 

Com a descoberta do Novo Mundo, o capitalismo superou suas primeiras 

dificuldades e entrou numa nova fase: o capitalismo comercial. Era o fim da Idade 

Média e o inicio da Idade Moderna. 

 

 

 

 

SOCIEDADES INDÍGENAS DA AMÉRICA 
 

 

A História Geral invoca, com bastante veemência, a descoberta da América por 

Cristóvão Colombo. Até então, o “Velho Mundo” desconhecia a presença de povos 

civilizados e desenvolvidos no “Novo Mundo”. Mas, os registros históricos, retratam, 

também, a existência de povos que já habitavam o continente muito antes da chegada 

dos europeus. Foram esses povos que dominaram boa parte das Américas antes da 

chegada dos europeus ao continente, no século XVI. Apesar da existência de tantos 

povos, focaremos nas três maiores civilizações daquele período – Os maias, Os astecas 

e os Incas. 

 Civilização Maia 

 
A Civilização Maia habitou a região das florestas tropicais dos 

atuais territórios de Honduras, Guatemala e região sul do 

México (Península de Yucatán) entre os séculos IV a.C e IX 

a.C. A base da sociedade era formada pelos camponeses, 

trabalhadores urbanos e artesãos.  
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Estes faziam parte da classe menos favorecida e, assim como em outras civilizações, 

precisavam pagar altos impostos.  A base de sua economia era a agricultura, com o 

plantio de feijão, milho e tubérculos, entre outros produtos. A atividade era 

impulsionada pelo desenvolvimento das técnicas de irrigação. 

Outro setor que merece destaque é o artesanato, representado pelo uso de tintas e fiação 

de roupas e tecidos. Os Maias foram os criadores das casas decimais e valor zero. 

Ademais, são donos de um calendário complexo que dividia o ano em 206 dias 

determinado pelos movimentos dos astros.  

Os maias, assim como os egípcios, adotaram o sistema hieroglífico, baseado em 

desenhos e símbolos. Sua arquitetura demonstrava avanço considerável por meio de 

pirâmides, templos e palácios erguidos por esse povo. Porém, um detalhe falho 

contribuiu para o fim da civilização Maia pois por nunca terem formado um império 

unificado, a região era vulnerável ao domínio de outros povos o que, de fato, aconteceu. 

Nos séculos IX e X, a região foi invadida pelos tolteas, também habitantes da 

Mesoamérica,  que dominaram os Maias. 

                                     

 

 Civilização Asteca 

 

A Civilização Asteca habitou a região onde fica o México, atualmente, entre os séculos 

XIV e XVI. Foi a fundadora da cidade de Tenochtitlán (Cidade do México), no século 

XIV, em uma região de pântanos próxima do lago Texcoco.  

A sociedade era organizada sobre as bases de uma hierarquia. 

Na base, estavam os camponeses, artesãos e trabalhadores 

urbanos. No topo, a nobreza composta pelo imperador, 

sacerdotes e chefes militares. Isso era feito por meio de 

trabalhos em obras públicas, como canais de irrigação, estradas, 

templos, pirâmides.  

A agricultura asteca era, intensamente, desenvolvida graças ao desenvolvimento de 

técnicas eficientes e os principais cultivos eram pimenta, tomate, milho e cacau. Este, 

inclusive, era usado como moeda de troca pelo povo asteca.  

A civilização se destacou, também, na invenção de conceitos matemáticos e 

astronômicos, além de praticar a escrita baseada no uso de símbolos e desenhos 

(pictógrafos). Quanto ao calendário, adaptaram o sistema Maia inserido algumas 

modificações. 

O artesanato asteca era dotado de extrema riqueza demonstrada nos objetos de ouro e 

prata, artigos pintados à mão e tecidos confeccionados por eles mesmos. Assim como os 

maias, os astecas tinham uma religião politeísta. Os deuses adorados eram relacionados 

a elementos da natureza, como o Deus Sol, Chuva, Trovão e Lua. O desenvolvimento 

da arquitetura, a propósito, era refletido na construção de pirâmides destinadas a cultos 

religiosos e sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. O intuito era deixar as 

divindades mais calmas e felizes. 
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Ao contrário dos maias, os astecas formaram um império que, sob o comando de 

Montezuma II, no início do século XVI, chegou a ser composto por 500 cidades. Porém, 

seu fim chegou em 1519 através da invasão espanhola. Os europeus dominaram o povo, 

tomaram grande parte de suas riquezas e os escravizaram nas minas de ouro e prata. 

 

 Civilização Inca 

 

A Civilização Inca habitou a região da Cordilheira dos Andes em território 

correspondente ao Peru, Bolívia, Chile e Equador. A cidade sagrada de Cusco, capital 

do Império, foi fundada no século XIII. Seu idioma era o 

quéchua, falado pelo território em vários dialetos. Foi o 

maior império entre os três, chegando a 12 milhões de 

súditos. 

O imperador era conhecido por Sapa Inca e considerado 

um deus na Terra. Recebia pesados impostos dos mais 

pobres sob a forma de mercadorias ou trabalhos em obras 

públicas. Sua economia era baseada na agricultura de terraços, degraus formados nas 

costas das montanhas. Neles, plantavam feijão, batata e milho, o alimento sagrado. 

Criavam animais como a lhama, vicunhas e alpacas, domesticado que serviam como 

meio de transporte, além de fontes de carne, leite e lã. No artesanato, ficaram 

conhecidos pelos objetos feitos em ouro e prata, além de jóias e tecidos de qualidade. 

Porém, o maior destaque dessa civilização, talvez, esteja na arquitetura.  

Um grande exemplo está na cidade de Machu Picchu, descoberta em 1911. Sua 

estrutura conseguiu traduzir como era a formação urbana dos incas era eficiente 

Ademais, a civilização ergueu grandes construções, como casas, palácios e templos, 

tendo como base blocos de pedras encaixadas. 
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  OS INDIOS NO BRASIL 

 

 

 

 

Os povos que habitavam o Brasil, antes da chegada dos europeus, pertenciam a muitos 

grupos indígenas  diferentes. Segundo estatísticas, vivem no Brasil pouco mais de 374 

mil índios, distribuídos entre 291 sociedades indígenas(etnias). Todos vivendo em 

aldeias e são falantes de 180 línguas, divididas por 35 grupos lingüísticos, dos quais 

cerca de 192,7 mil são homens e 181,3 são mulheres. Como se vê, o Brasil possui uma 

população muito diversificada, estando entre as maiores do mundo. É importante 

lembrar que as sociedades indígenas, assim como todas as outras, estão sempre se 

transformando visando uma melhor adaptação ao meio em que vivem. Muitos índios 

falam português, vestem roupas iguais aos outros membros da sociedade. 

 Guaranis:  representa a segunda maior etnia indígena do Brasil na 

atualidade, com cerca de 30 mil pessoas, as quais vivem nos estados do 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Eles eram seminômades e viviam da coleta e de  

agricultura, na divisão de trabalho, os homens limpavam o terreno e as 

mulheres cultivavam a roça para plantação de milho, etc... 

 Xavantes: atualmente, habitam algumas reservas e colônias indígenas do 

leste do Mato Grosso e o noroeste de Goiás. Como a região onde vivem 

tem sido intensamente ocupada por grandes fazendas de soja e de 

produção de gado, eles não conseguem mais, caçar, pescar e seus 

alimentos, tendo que recorrer às cidades para comprá-los. 

 Caiapós ou Kaiapós:  habitam a Amazônia brasileira e foram assim 

chamados no início do século XIX, quando ocorreram os primeiros 

contatos entre esse grupo e o homem branco. A palavra caiapó ou kaiapó 

significa homem semelhante aos macacos e eles foram assim chamados 

devido a alguns rituais que o grupo realiza utilizando máscaras de 

macacos. 
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O primeiro  contato dos europeus com os vários grupos de indígenas existentes no 

Brasil, quando eles por aqui chegaram, foi amistoso. Antes da chegada dos portugueses 

ao Brasil já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Diante dessa 

variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, que 

são: Tupi, macro-jê, aruak e karib.  Observe as características das línguas e dos 

grupos indígenas que as falam. 

 

 Tupi 
Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos tamoio, guarani, tupiniquim, tabajara 

tupinambás, etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira.  

Essas tribos eram especialistas em caça, ótimos pescadores e desenvolveram bem a 

coleta de frutos. 

 Macro-jê 
Raramente eram encontrados no litoral. Com exceção de algumas tribos na Serra do 

Mar, eles eram encontrados principalmente no planalto central. Nesse contexto, 

destacavam-se as tribos ou grupos: timbira, aimoré, goitacaz, carijó, carajá, bororó e 

botocudo.Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes de córregos e 

rios, viviam basicamente da coleta de frutos e raízes e da caça. Esses grupos só vieram a 

ter contato com os brancos no século XVII, quando os colonizadores adentraram no 

interior do país. 

 

 Karib 
Grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados 

do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. As principais tribos são 

os atroari e vaimiri - esses eram muito agressivos e antropofágicos, isso significa que 

quando os índios derrotavam seus inimigos, eles os comiam acreditando que com isso 

poderiam absorver as qualidades daqueles que foram derrotados. 

O contato dessas tribos com os brancos ocorreu no século XVII, com as missões 

religiosas e a dispersão do exército pelo território. 

 Aruak 
Suas principais tribos eram aruã, pareci, cunibó, guaná e terena. Estavam situados em 

algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó. A principal atividade era o 

artesanato cerâmico. 

 

As tribos de coletores e caçadores que se tornaram agricultores habitam, em geral, a 

região dos cerrados, praticando uma horticultura de batata-doce nas floresta que 

margeiam os rios e na estação seca, deslocam-se a pé, em pequenos bandos para o 

cerrado em atividades de coleta, caça e pesca e ainda hoje, encontram-se na bacia 

Amazonas-Orinoco, entre os rios principais e não à sua margem, bem como em partes 

do Mato Grosso do Sul e do Grão-Chaco. 

 

Ainda hoje, muitas famílias indígenas continuam migrando para as cidades em busca de 

alternativas, no contato com a sociedade vivenciando os problemas sociais existentes  

como prostituição, gravidez precoce, uso de drogas, envolvimento em pequenos e 

grandes delitos, ... Muitos, até hoje, desconhecem seus direitos mais básicos, como os 

previstos no Estatuto da  Criança e do Adolescente (ECA) e na Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Povos Indígenas e Tribais, assinada 

em Genebra, em 27 de junho de 1989 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/amapa.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/roraima.htm
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A história do índio brasileiro, assim como a do negro que foi trazido da África 

como escravo pelos portugueses, é marcada pela resistência e luta. 

 

 A CULTURA INDÍGENA  INFLUENCIANDO OUTRAS 

CULTURAS 

Portanto, a cultura brasileira é um reflexo do que pensam, do modo de vida e da forma 

como agiam todos os povos que aqui já estavam quando os portugueses chegaram e 

também de todos os outros que vieram posteriormente. Somos o  resultado dos hábitos, 

costumes e forma de ver o mundo dos indígenas, dos europeus, dos africanos, dos 

asiáticos etc...  

 Os índios viviam da caça, da pesca e da coleta e vegetais, mas acabaram por exercer 

uma influência profunda no modo de vida dos brasileiros tanto que a cultura e os 

conhecimento dos indígenas sobre a terra foram tão determinantes durante a 

colonização que influenciaram a língua, a culinária, o folclore e o uso de objetos 

caseiros diversos.O português falado no Brasil guarda ainda muito dessa cultura, da 

mesma forma que se pode observar também a influência notável e forte da cultura 

indígena no folclore brasileiro, seres imaginários como o curupira cuja crendice popular 

diz que ele habita as matas , o saci-pererê, o boitatá, entre outros.  

Talvez haja um mundo novo a ser descoberto pela medicina moderna, que poderá 

aproveitar o conhecimento dos índios sobre as plantas e a natureza e seria talvez uma 

das soluções para os males que nos afligem e para os quais a ciência moderna ainda não 

tem respostas. 

No campo artístico, foram também muitas as contribuições indígenas, com destaque 

para a arte plumária, a cerâmica, a pintura corporal e as máscaras, sem contar a herança 

na arte do trançado e tecelagem. Os indígenas eram portanto, hábeis artesãos, além das 

fibras, também utilizavam madeira, pedra, osso e conchas bem como usavam o barro 

para fazer potes, panelas, jarras, etc... 

A dança também era um elemento presente na vida dos indígenas. Eles usavam tanto 

para alegrar as ocasiões de festas nas tribos, como para estabelecer contato e se 

comunicar com os espíritos. Entre a grande variedade de instrumentos musicais usados 

pelos índios brasileiros destacamos as flautas, tambores, maracás, guizos, chocalhos. 
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 
1)Marque a resposta correta: 

a) Feudalismo era: 

(    ) sistema de governo capitalista       

(    ) Forma especial de organização da vida econômica 

 

b) Seus elementos básicos eram: 

(    ) Economia, Sociedade e Política 

(    ) Vida no campo, na cidade e no exterior 

 

c) A sociedade feudal estava dividida em: 

(    ) Império, Monarquia e República 

(    ) Clero, Nobreza e Servos 

 

d) A Economia Feudal ( os feudos) era baseada exclusivamente na: 

(    ) Agricultura 

(    ) Comércio de frutas 

 

2)MARQUE  ( V ) ou ( F ): 

 

a)Na alta Idade Média, as relações de trabalho eram servis. Mas, na Baixa Idade Média, 

os senhores feudais, começaram a contratar pessoas para o serviço temporário nas terras 

ainda disponíveis para a agricultura, como bosques e florestas. 

   (    ) Vedadeiro   (    ) Falso  

b)Os jornaleiros, como eram chamados esses trabalhadores, começaram a substituir o 

trabalho dos servos. Os deveres e obrigações entre esses novos trabalhadores e os 

senhores feudais passaram a ser estabelecidos por meio de contratos de trabalho e os 

mesmos tinham obrigações permanentes pois recebiam salários por sua jornada de 

trabalho. 

 (    ) Vedadeiro   (    ) Falso 

c)No período da Crise da Retratação, cerca de 1/3 ou até mesmo a metade da população 

européia morreu, vítima da Peste Negra, uma epidemia provocada por um vírus vindo 

do Oriente 

              (    ) Verdadeiro   (    ) Falso 

3)Relacione os desenho as respectivas civilizações: 

 

( A ) Civilização Maia 

( B) Civiização Inca 

( C)  Civilização Asteca   

 

 

                     

                                                      (      )                                (       )                        (    ) 
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4)Responda: 

a)Os povos que habitavam o Brasil, antes da chegada dos europeus, pertenciam a muitos 

grupos indígenas  diferentes. Segundo estatísticas, vivem no Brasil pouco mais de 374 

mil índios, distribuídos entre 291 sociedades indígenas(etnias). Dentre esses grupos 

destacamos os:___________________________, ____________________________ e    

os ____________________________. 

 

b) Antes da chegada dos portugueses ao Brasil já existiam vários grupos indígenas 

habitando o nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram 

classificados segundo as línguas distintas, que são: _____________, ______________ 

_____________________ e _______________. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


