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Características dos povos que habitaram a Mesopotâmia:

Sumérios
Sul da 

Mesopotâmia há 

cerca de 4000 

a.C.

Acádios

Conquista das 

cidades 

sumérias
Primeiro 

Amoritas

Centro-sul da 

Mesopotâmia, 

por volta de 1900 

a.C.

Assírios

Norte da 

Mesopotâmia

Área de intensa 

Caldeus

Segundo 

Império  

Babilônico

a.C.
Ur, Uruk, Eridu 

e Lagash

Cidades-Estado

Escrita 

cuneiforme

Palácios, templos e 

zigurates

sumérias
Primeiro 

governo 

centralizado

Império desaparece 

em pouco tempo

a.C.
Primeiro Império 

Babilônico

Código de 

Hamurabi

Área de intensa 

circulação de 

pessoas

Exército 

poderoso

Em 612 a.C., a 

capital assíria 

foi destruída 

pelos caldeus

Babilônico

Revoltas 

internas

Em 539 a.C., 

o Império foi 

conquistado 

pelos persas
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Estrutura hierárquica do corpo social 

mesopotâmico  

• Campo: cultivo de cereais, linho, 

algodão, legumes e hortaliças. 

• Cidade: comércio realizado por artesãos 

especializados.

Intenso comércio com regiões vizinhas.

Produtos obtidos pelos mesopotâmicos em outras regiões

Sociedade Economia

Produtos obtidos pelos mesopotâmicos em outras regiões

Fonte: REDE, Marcelo. A MesopotâmiaA MesopotâmiaA MesopotâmiaA Mesopotâmia.

São Paulo: Saraiva, 1997. p. 20. (Que história é esta?).
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Povos da AméricaPovos da AméricaPovos da AméricaPovos da América

Diversidade cultural

Civilizações anteriores à 

Impérios

Civilizações anteriores à 

chegada dos europeus

Cidades-Estado

Indígenas das 

terras do atual 

Brasil
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Império Asteca

O Império Asteca (início do século XVI)

• Astecas (mexicas) chegaram 

ao Vale do México em 1325.

• Tenochtitlán.

•

Fonte: BETHELL, Leslie (Org.). História da América Latina colonialHistória da América Latina colonialHistória da América Latina colonialHistória da América Latina colonial.

São Paulo: Edusp, 2004. v. 1. p. 56.

• Império composto por 

diversos povos.

• Subordinação dos povos 

conquistados.
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Capital do Império: cidade de TenochtitlánCapital do Império: cidade de TenochtitlánCapital do Império: cidade de TenochtitlánCapital do Império: cidade de Tenochtitlán

Formada por ruas retas e amplas, canais e aquedutos, templos e por um mercado 

central movimentado.central movimentado.

Em 1521, a capital asteca foi invadida e conquistada  pelos espanhóis.
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Civilização Maia

A civilização maia (séculos III ao XV)

• Origem da civilização nas 

Montanhas da Guatemala.

• Desenvolveram técnicas que 

permitiram o cultivo e consumo 

de plantas como: milho, pimenta 
Fontes: DUBY, Georges. Atlas historique mondialAtlas historique mondialAtlas historique mondialAtlas historique mondial. Paris: Larousse, 2003. p. 236; 

ATLAS geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 32.

de plantas como: milho, pimenta 

e feijão.

• A partir do ano 900, 

abandonaram as cidades e se 

espalharam pela região.
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Características do povo Maia:

Cidades independentes formadas por palácios, estradas e templos 

em forma de pirâmide. 

Inventores de um tipo de cimento usado nas construções.Inventores de um tipo de cimento usado nas construções.

Unidade baseada no culto aos deuses, língua, saberes e 

técnicas.

Conhecedores de astronomia, podiam prever eclipses e calcular a 

duração do ano com precisão.
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Império Inca

Apogeu do Império Inca (1532)

• Filhos do Sol, mito sobre a origem 

divina dos incas.

• Viviam nas terras altas, onde 

ergueram a cidade de Cuzco.

Fonte: KINDER, Hermann; HERGT, Manfred; HILGEMANN, Werner. 

Atlas histórico mundialAtlas histórico mundialAtlas histórico mundialAtlas histórico mundial: de los orígenes a nuestros días. 22. ed. Madrid: 

Akal, 2007. p. 234.

ergueram a cidade de Cuzco.

• Expansão territorial por meio de 

alianças e guerras.

• Construíram o maior império 

indígena da América. 
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Machu Picchu

Importante 

cidade do 

Império Inca  

Erguida nas montanhas a cerca de 2 400 metros. 

Abandonada logo após a chegada dos europeus.Abandonada logo após a chegada dos europeus.

Redescoberta no século XX, atualmente é 

considerada patrimônio da humanidade.
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Indígenas do atual Brasil

Povos indígenas onde hoje é o Brasil (em 1500)

• Viviam nas terras do atual 

Brasil cerca de 3 a 5 milhões 

de indígenas.

• Os povos que habitavam a 

região litorânea falavam a 

Fonte: ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de et al. Atlas histórico escolarAtlas histórico escolarAtlas histórico escolarAtlas histórico escolar. 

Rio de Janeiro: FAE, 1991. p. 12.

região litorânea falavam a 

língua do tronco linguístico tronco linguístico tronco linguístico tronco linguístico 

Tupi.

• Cada povo tinha 

características e cultura 

próprias.
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