
 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA A RECUPERAÇÃO FINAL DE HISTÓRIA  

6º ANO 
Estamos terminando o ano e há alguns conceitos históricos que você precisa entender melhor para ir bem 

preparado para o 7º ano. Por isso, foram selecionados os principais conteúdos dos principais módulos estudados 

durante o ano letivo para você revisar. Essa revisão são os conceitos básicos que você deve ter para seguir para o 

próximo ano.  Abaixo estão listados os conteúdos e o que você precisa revisar de cada módulo. Não deixe de utilizar 

os textos e exercícios da apostila, além do blog (professoracarolbaruel@blogspot.com.br) como material de apoio. 

Você pode fazer pesquisas na internet para aprofundar seus conhecimentos. 

 

Módulo 2: O trabalho do historiador (Apostila 1) 

- Diferenciar o trabalho do historiador, do arqueólogo e dos detetives (p. 116 e 117) 

- Fontes históricas (p. 118 a 120) 

 

Módulo 4:  O modo de vida dos primeiros grupos humanos (Apostila 1) 

- Período Paleolítico (p. 137 e 138) 

- Período Neolítico (p. 143 a 145) 

 

Módulo 7: A origem dos homens e mulheres que povoaram a América (Apostila 2) 

- Hipóteses de povoamento das Américas (p. 136 e 137) 

- A hipótese da arqueóloga brasileira Niède Guidon (p. 138). 

 

Módulo 8: Os primeiros povoadores do atual território brasileiro (Apostila 2) 

- Primeiros grupos humanos do atual território brasileiro: os caçadores e coletores do interior, os 

sambaquieiros e os agricultores (p. 144 e 145) 

 

Módulo 10: Os Incas – sociedade e cultura (Apostila 2) 

- A pirâmide social inca: como a sociedade inca era organizada 

- A agricultura em terraços e canais de irrigação 

 

Módulo 13: África – raízes de grandes histórias (2) - (Apostila 3) 

- Localização do Egito (p. 141); 

- A formação do Egito e a centralização do poder nas mãos do faraó (p. 149). 

 

Módulo 14: A Construção da civilização egípcia  (Apostila 3)  

- A importância do rio Nilo (p. 154 a 156); 

- Faraó: deus e rei supremo  

- As classes sociais do Antigo Egito (faraó, vizir, escribas, sacerdotes, militares, artesãos, comerciantes, 

camponeses e escravos) 

 

Módulo 15, 16 e 17: Grécia – uma civilização que marcou história (Apostila 4) 

- Localização da Grécia Antiga 

- Origens da civilização grega 

- Esparta e Atenas 

 

Módulo 18, 19 e 20: Roma Antiga  

- Origem mitológica e histórica de Roma 

- Povos fundadores de Roma (itálicos, gregos e etruscos) 

- A organização da sociedade romana (pirâmide social e classes sociais: patrícios, plebeus, clientes e 

escravos); 

- Política do Pão e Circo como forma de controle social 
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