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Observação: a leitura e o estudo deste material não 
excluem a necessidade de leitura e estudo dos capítulos 5 
(Reinos e impérios antigos da América) e 6 (A antiga 
civilização egípcia). 
 

Civilização egípcia 

 
 
A civilização egípcia desenvolveu-se em volta do Nilo, um 
oásis no meio do deserto do Saara, que propiciou a fixação 
do homem com água e solos férteis (devido às enchentes). 
Para defender suas vilas e moradias das violentas 
inundações, os egípcios construíram diques. Também 
construíram canais de irrigação para levar águas do rio a 
regiões mais distantes. No começo, o Egito era habitado 
por povos que viviam em clã, os nomos, que eram 
independentes. As relações desses se transformaram até a 
formação do Reino do Baixo Egito, ao norte, e o Reino do 
Alto Egito, ao sul. Em aproximadamente 3200 a.C., esses 
dois reinos foram unificados, sob o comando de Menés, 
que, se tornou, faraó absoluto do Egito, considerado um 
deus na Terra. Usava uma coroa dupla, demonstrando 
unificação entre os reinos. Assim surge a primeira 
dinastia, acabando esse período. 
 
ORGANIZAÇÃO POLÍTICA – Quem governava o Egito era 
o faraó (autoridade máxima e dono da maior parte das 
terras férteis). Ele governava em um modelo político de 
monarquia teocrática: teo- deus, cracia-governo. Dessa 
forma, o faraó era considerado um rei-deus; e a religião 
exercia interferência direta no poder. Ele também era 
chefe dos exércitos (responsável pela proteção do Egito) e 
administrava os recursos (economia) das colheitas e dos 
tributos. 

SOCIEDADE – A sociedade era bem dividida. A hierarquia 
existente não permitia mudanças entre as classes sociais. 
No topo: o faraó e sua família, seguidos por sacerdotes e 
funcionários do Estado, chamados burocratas. Na base: 
camponeses e escravos. 
 

 
 
ECONOMIA – A principal atividade era a agricultura: 
cultivo de trigo, cevada, algodão e milho. Havia outras 
atividades, como pesca, criação de animais, artesanato e 
comércio. A produção funcionava por meio da servidão 
coletiva e com o uso de obras hidráulicas (diques, canais 
de irrigação). Os camponeses eram responsáveis pela 
maior parte da produção. Havia, também, a mão de obra 
escrava. 
 
ASPECTOS CULTURAIS – As principais características da 
religiosidade egípcia eram o politeísmo (crença em vários 
deuses), a Antropozoomorfia (deuses representados tanto 
na forma humana quanto na forma animal) e a crença na 
vida após a morte. Acreditar no pós-vida fez com que os 
egípcios desenvolvessem bem a medicina e a anatomia 
humana, saberes que se ampliaram por meio da técnica da 
mumificação. Mas esses não foram os únicos 
conhecimentos desenvolvidos. Astronomia, matemática e 
engenharia também eram bastante avançados. Além disso, 
desenvolveram três diferentes tipos de escrita: os 
hieróglifos, escrita sagrada usada em textos religiosos; a 
escrita hierática, utilizada nos registros do Estado; e a 
demótica, utilizada popularmente em cartas. 

 
POVOS PRÉ-COLOMBIANOS 

Os povos pré-colombianos são assim chamados porque se 
desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo e 
os europeus, a partir de 1492 e ao longo do século XVI. O 
contato desses povos da América com os europeus gerou 
muitas trocas comerciais, exploração dos recursos 
naturais (ouro, prata e pedras preciosas) e também 
muitas mortes dos povos da região por causa de doenças 
(varíola, sarampo e gripe) transmitidas pelos europeus.  
Os povos pré-colombianos realizaram grandes feitos; não 
se pode dizer que são pouco desenvolvidos ou 

HISTÓRIA • 6º Ano • Ensino Fundamental 

 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 

  

 

 

16M2His_01_2018_atv_site  |  6º Ano  ::  2º período  ::   jun/2018      pág. 2 de 3 

“atrasados”: tinham conhecimentos astronômicos, 
matemáticos, em engenharia, em técnicas agrícolas e 
redes de irrigação e esgoto nas cidades. A rede de 
comércio e de tributos era eficiente, com boas estradas. 
Também o processo de urbanização foi elemento gerado 
pelo crescimento dos excedentes agrícolas: mais comida 
ocasiona aumento populacional. Com muitos habitantes, 
os governantes surgiram como responsáveis para 
coordenar as atividades administrativas (como a 
construção das obras de irrigação e dos templos 
religiosos). 
A localização aproximada dos principais povos: 

 
ORGANIZAÇÃO POLÍTICA – Os incas e astecas se 
organizaram em grandes impérios. Tinham uma capital 
que centralizava o poder, onde morava o imperador. A 
capital asteca era Tenochtitlán (próxima da atual Cidade 
do México) e a capital inca era Cuzco (cidade até hoje 
chamada assim, no Peru). As demais cidades do império 
eram obrigadas a pagar impostos, tributos e trabalhos 
forçados que o imperador ordenasse. O imperador era um 
enviado dos deuses (teocracia) e tinha várias 
responsabilidades: coordenava as construções de templos, 
as obras de engenharia e era chefe dos exércitos. 
Diferentemente dos demais povos, os maias tinham a 
organização política em cidades-estados. Cada cidade 
maia tinha o próprio governo e autonomia. Não havia 
centralização do poder no povo maia.  
 
SOCIEDADE – A sociedade dos povos pré-colombianos 
tinha uma hierarquia social que não permitia mudanças: 
quem nascia de família nobre vivia nobre toda a vida; 
quem nascia camponês era camponês a vida toda. Essas 
classes sociais podem ser representadas: 

 

ECONOMIA – A economia desses povos era baseada na 
agricultura. Os calendários (maias e astecas) eram muito 
importantes para o momento certo do plantio das 
sementes. As tecnologias agrícolas garantiam boas 
colheitas: instrumentos, canais de irrigação e até ilhas 
artificiais em lagos para o plantio, que os incas (no lago 
Titicaca, as totora) e astecas (no lago Texcoco) 
construíam, as chinampas. O comércio só era possível com 
o que sobrava depois da alimentação de todos; eram os 
excedentes que os povos comercializavam. 
CULTURA e RELIGIÃO – Todos os povos eram politeístas 
e o chefe político também tinha poderes religiosos 
(teocracia). Somente os maias e astecas realizavam 
sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. 
Geralmente, os escravos (prisioneiros de guerra) eram os 
sacrificados. Os incas e olmecas não tinham sacrifícios 
humanos. Todos os povos (olmecas, incas, maias, astecas) 
desenvolveram grandes templos, esculturas e joias que 
expressavam devoção aos deuses. 

 

Exercícios de fixação 

 

1. O faraó, considerado um deus-vivo, tinha funções 
religiosas e políticas que influenciavam a sociedade. 
Escreva quatro dessas funções. 

 

2. Escreva características dos três tipos de escrita egípcia. 

ESCRITA CARACTERÍSTICAS 

HIEROGLÍFICA 
 

 

 

HIERÁTICA 
 

 

 

DEMÓTICA 
 

 

 

 

3. O que era o “papiro”? Qual era a principal função dele?  

 

4. Os egípcios viveram uma “monarquia teocrática”. O que 
isso significa? 

 

5. A economia e o comércio praticado no império egípcio 
tinham por base a prática da agricultura. Por quê? 

 

6. Sobre a sociedade egípcia, responda ao que se pede. 

a) Quais eram as funções dos escribas? 

b) Quais eram as funções dos militares? 

c)  Quais eram as funções dos camponeses e escravos? 

 

7. O que era a mumificação para os egípcios? 

 

8. Por que era realizada a mumificação? Qual crença 
fundamentava essa prática para os egípcios? 

 

9. Por que se pode denominar os povos americanos que 
viviam na América antes da chegada dos europeus de “pré-
colombianos”? 
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10. Quais foram os conhecimentos que os povos pré-
colombianos desenvolveram e foram muito importantes 
para eles? 

 

11. Os astecas e incas construíram grandes impérios. Quais 
são as características essenciais desses impérios? 

 

12. Os imperadores astecas, junto aos funcionários, tinham 
quais responsabilidades? 

 

13. Quais povos pré-colombianos realizavam sacrifícios 
humanos? Quem era sacrificado? 

 

14. Para terem melhores colheitas e excedente, os incas e 
astecas desenvolveram técnicas agrícolas. Escreva sobre 
duas dessas técnicas. 

 

15. Quais eram as características religiosas principais dos 
povos pré-colombianos? 

 

16. A organização política dos maias era igual ou diferente 
dos outros povos? Justifique. 

 

17. Como funcionava a hierarquia social dos povos pré-
colombianos? Quais características tinham cada classe 
social? 

 
GABARITO: 

1) O faraó tinha por responsabilidades: 1-Cuidar das terras e das 
estações, pois tinha contato com os deuses; 2-Cuidar das 
cerimônias religiosas mais importantes; 3- Comandar os exércitos 
para proteger o Egito; 4-Administrar os recursos e cuidar da 
economia do Egito. 

2) Quadro completo: 

ESCRITA CARACTERÍSTICAS 

HIEROGLÍFICA 
Escrita sagrada, com mais de mil 
sinais, usada, principalmente, em 
templos, pirâmides e túmulos. 

HIERÁTICA 
Escrita usada para documentos do 
império egípcio – Encontrada, 
principalmente, em papiros. 

DEMÓTICA 
Escrita popular – Com menos 
caracteres (sinais), era usada em 
cartas, por exemplo. 

3) O papiro era uma planta aquática que crescia nas águas do rio 
Nilo. Com seu caule, era feito o “papel primitivo”. 

4) Uma monarquia teocrática significa que o rei tem poderes 
políticos e religiosos somados. 

5) Sem as colheitas, não há produtos agrícolas (trigo, cevada e 
outros grãos) para o comércio. 

6) a) Escrever e registrar, nas paredes e nos papiros, a história e os 
mitos egípcios. 
b) Os militares protegem e guerreiam. 
c) Os camponeses e escravos trabalhavam nas grandes obras do 
império (diques, canais de irrigação, pirâmides) e também 
cuidavam das plantações.  

7) A mumificação era a forma que os egípcios tinham para preservar 
o corpo, da melhor forma possível, para a vida na eternidade. 

8) A mumificação só acontecia porque os egípcios tinham uma forte 
crença na vida após a morte.  

9) O conceito Pré-Colombianos é o mais utilizado pelos livros de 
História porque se refere aos povos que desenvolveram, 
construíram grandes cidades antes da chegada de Cristóvão 
Colombo, em 1492. 

10) Os povos desenvolveram conhecimentos matemáticos, 
astronômicos, de engenharia e também artísticos, principalmente 

esculturas. A astronomia ajudou muito na agricultura: para que o 
plantio fosse no momento certo. 

11) Os impérios tinham capitais, onde residia o imperador e o poder 
era centralizado. Os povos e cidades menores dominados tinham 
que pagar impostos, tributos e que trabalhar pelo império. 

12) Os imperadores cuidavam das obras, dos templos, dos tributos e 
das guerras. 

13) Somente os maias e astecas realizavam sacrifícios humanos; 
geralmente de escravos, prisioneiros de guerra. 

14) Criaram instrumentos, como a taclla, canais de irrigação, ilhas 
artificiais para o plantio.  

15) Eram politeístas, construíram grandes templos religiosos e os 
governantes tinham poder político e religioso (teocracia). 

16) Era diferente, pois os maias eram os únicos a se organizar 
politicamente em cidades-estados. 

17) Rei ou imperador – Quem governava; Nobres – Eram os 
funcionários do reino, sacerdotes ou militares responsáveis pela 
proteção e bom funcionamento dos recursos; Artesãos, 
trabalhadores e camponeses – Maioria da população, trabalhava 
nas cidades ou nos campos; Escravos – Realizavam trabalhos 
forçados e também eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


