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I Civilizações antigas
1. Aparição das 4 grandes civilizações
◆Vamos verificar no quadro cronológico.
せかい

できごと

ＢＣ．世界 の出来事
きげんぜん

まんねん いじょう まえ

ち ゅうごく

にほん

中国

日本

じんる い はっせい

きゅうせっき

紀元前５00万年以上前 人類発生
きげんぜん

ねん

旧石器

ぶんめい

紀元前3500年ごろ メソポタミア文明
きげんぜん

ねん

ぶんめい

紀元前3000年ごろ エジプト文明
きげんぜん

ねん

ぶんめい
じょうもん

紀元前2500年ごろ インダス文明
きげんぜん

ねん

ち ゅうごくぶんめい

ち ゅうごくぶんめい

紀元前1500年ごろ 中国文明

縄文

中国文明
いん

殷
Civilização Mesopotâmia
Onde: proximidades do Rio Tigre e do Rio Eufrates
Escrita: escrita cuneiforme
Características:
-Calendário lunar…calendário baseado na forma da lua

escrita cuneiforme

-Código de Hamurabi…conjunto de leis elaborado pelo rei Hamurabi
Civilização Egípcia
Onde: proximidades do Rio Nilo
Escrita: hieróglifo
Característias:
-Calendário solar…calendário baseado no movimento do sol
-Pirâmides…túmulos de reis

hieróglifo

Civilização do Vale do Indo
Onde: proximidades do Rio Indo
Escrita: escrita do Indo ☜ainda não foi decifrada.
Características:
Mohenjo-daro…vestígios de cidades ☜havia sistema de fornecimento /
escoamento de águas e banheiro público.
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osso oráculo

Civilização chinesa
Onde: Rio Amarelo
Escrita: osso oráculo ☜do qual surgiram ideogramas chineses.
Características:
- Foi estabelecida uma dinastia chamada Dinastia Shang.
- Uso de utensílios de bronze ☜Na hora de festas, usavam-se para servir
bebidas alcoólicas ou para pôr produtos agrícolas.

◆Vamos verificar no mapa

4 Grandes Civilizações

Civilização
Mesopotâmia

Civilização

Egípcia

Civilização do

Civilização

Vale do Indo

Chinesa

◆Vamos pensar
①Como é que terão surgido as civilizações?
O desenvolvimento da agricultura e pecuária possibilitou a produção e
armazenamento sistemático dos alimentos, e por consequência disso, aumentou o
número da população. Logo, começaram a ocorrer lutas e quem liderava as pessoas
tornava-se conquistador (rei). Daí, nasceram as nações e surgiram as civilizações.
②Por que as civilizações foram desenvolvidas cedo nestas regiões?
Porque estas regiões localizavam-se na bacia dos rios grandes. Isso facilitou o
desenvolvimento da agricultura e pecuária.
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▲Pirâmide

(fonte: Wikipedia)
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2. Países antigos da China que devem ser memorizados
◆Vamos verificar no quadro cronológico
período

nome do

características

país

Do século XVI

Dinastia

a.C ao século

Shang

・É a nação unificada mais antiga da China.

períodos
do Japão
Período
Jomon

XV a.C
Século III a.C

Dinastia ・O primeiro imperador unificou o país.
Qin

・Foi construída a Muralha da China

Período
Yayoi

・ A Qing foi arruinado pela rebelião dos
camponeses insatisfeitos com a política
severa.
Do século III

Dinastia ・Foi governada com base no confucionismo.

a.C ao século

Han

III d.C

・Atacando os países vizinhos, foi construído o

Período
Yayoi

caminho que levou aos países ocidentais
(Caminho da Seda).
・No final o país foi dividido em sul e norte.

Do século VI

Dinastia ・Unificou novamente as nações separadas em

d.C

Sui

sul e norte.

Período
Asuka

・Chegaram as missões do Japão (kenzuishi).
Do século VII
d.C

Dinastia ・Foi estabelecido o ocódigo legal de Ritsuryō.
Tang

Vamos verificar a
localização
países

dos
da

península
coreana！

Período

・Floresceu-se o budismo.

Asuka,

・ Com a colaboração da Silla da Coreia,

Período

arruinou Goguryeo e Baekje. (O Japão foi

Nara,

apoiar Goguyeo, mas perdeu na Batalha de

Período

Baekgang.)

Heian

・Chegaram as missões do Japão (kentōshi).

Muralha da China
Foi construída para defender das invasões de povos nômades do norte.
Confucionismo
É a doutrina de Confúcio. Nos períodos das Primaveras e Outonos e dos Reinos
Combatentes (século VI a.C), ele pregou: se as pessoas praticarem boas ações e
conduta, o país melhorará. É conhecida a sua obra “Os Analectos”.
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Caminho da Seda
É uma via de trânsito, formada no período da Dinastia Han, que liga a China e a
Europa. Esta via passou a ser chamada de “Caminho da Seda” porque era através
desta via que a seda, produzida na China, era transportada para o Império Romano.
Do oeste, foram transportados cavalos e uvas, e o budismo foi transmitido.
Império Romano
É um grande império que unificou as regiões mediterrâneas no século 1 a.C.
Foram desenvolvidas áreas particularmente de Direito, Construção Civil, técnicas
arquitetônicas, etc. ☜ No século IV foi reconhecido o cristianismo como a religião do
país.
Código legal de Ritsuryō
É o código legal que a Dinastia Tang formou para unificar todo o território chinês.
“Ritsu” constituiu-se o código criminal e “Ryo” a vida e o sistema do governo.

Vamos verificar no mapa
Península Coreana dos finais do século IV
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II Europa e mundo islâmico
1. Expansão europeia no mundo
◆Vamos verificar no quadro cronológico

Império Romano do Oriente
É o país formado em 369 devido à separação do Império Romano em leste e oeste.
Foi arruinado em 1453 pelo Império Otomano.
Renascimento
Nos séculos XIV e XV foram restaurados os estudos e artes reaprendendo as
civilizações da Grécia e Roma Antigas. Com isso, surgiu uma cultura humanista.
☜O próprio termo significa o “ato de tornar a nascer”.
Colombo
Com o apoio do Reino da Espanha, ele chegou a uma ilha próxima ao Continente
Americano à procura de uma rota marítima que levasse à Ásia via o Oceano
Atlântico. ☜Os espanhóis conquistaram os índios do Continente Americano e
converteram essa terra na sua colônia.
Colônia
É a área conquistada e explorada por imigrantes estrangeiros.
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Vasco da Gama
É um navegador português. Desembarcando em Lisboa em 1497 chegou à Índia
via o extremo sul da África com o apoio de Portugal.
Magalhães
É um navegador português. Com o apoio da Espanha, deu uma volta ao mundo.
Reforma religiosa
É um movimento que endireita a maneira da igreja católica e procura voltar ao
espírito inicial. Lutero da Alemanha e Calvino da Suiça propuseram a reforma. ☜
Estes crentes passaram a ser chamados de protestantes, que significam “pessoas
que protestam”.
Companhia de Jesus
É uma companhia formada por espanhóis a fim de reorganizar a igreja católica.
Mandou os missionários para a Ásia e Continente Americano, e procurou pregar a
sua crença. ☜Francisco Xavier que propagou a religião no oeste do Japão também
era um missionário da Companhia de Jesus.

◆Vamos verificar no mapa
Exploração da rota marítima

― Colombo

― Vasco da Gama
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― Magalhães

◆Vamos pensar
Por que os europeus precisavam de ir em direção à Ásia?
Na Europa a religião católica estava propagada com proteção do rei de cada país.
Para propagá-la ainda mais, os missionários foram para a Ásia. Naquela altura a
pimenta, as especiarias e o tecido de seda, feitos da Ásia, estavam sendo negociados
com um preço elevado na Europa. As pessoas interessadas no lucro também
tentaram ir para a Ásia.

2. Expansão do mundo islâmico
◆Vamos verificar no mapa

Expanção do Império Islâmico

Islã
É uma religião que Maomé iniciou na península arábica no começo do século VII.
Ele ensinou que as pessoas são salvas através da crença em Alá, única divindade, e
diante de Deus as pessoas são iguais. ☜Visto que existem muitos crentes sobretudo
no budismo, cristianismo e islã, estes chamam-se Três Maiores Religiões.
Império Islâmico
É um país que os herdeiros de Maomé construíram no século VIII. Passou a ser o
maior país do mundo com uma população de
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III Modernização da Europa
1. Revoluções civis e industrial
◆Vamos verificar no quadro cronológico

Grã-Bretanha
Revolução Gloriosa
É uma revolução contra absolutismo. O parlamento expulsou o rei e recebeu um
novo rei da Holanda. É a revolução sem sangue. ☜Guerras dos Três Reinos
ocorridas em 1642 também são as revoluções contra o absolutismo.
Absolutismo
É uma política que o rei praticou no século XVI conforme o seu arbítrio
reprimindo os nobres, igrejas, parlamento e civis.
Declaração de Direitos de 1689
Em 1689 foi determinado assegurar os direitos e liberdade do povo dando
importância ao parlamento. Esta promessa (Declaração de Direitos) serviu de base
para a política da Grã-Bretanha durante muito tempo.
Revolução Industrial
Com a invenção e o aperfeiçoamento de máquinas, aumentou a produção feita na
maquinaria. A revolução industrial consiste em mudanças para uma sociedade
industrial. Evoluiu a produção pelo capitalismo. ☜No século XIX foi espalhado na
França, Estados Unidos e Alemanha.
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Capitalismo
É um sistema econômico onde a pessoa que fornece capital (capitalista) produz
livremente produtos a fim de fazer dinheiro empregando operários.

Estados Unidos da América
Guerra da Independência dos Estados Unidos
É uma guerra que ocorreu em 1775 para tornar-se independente da
Grã-Bretanha.
Declaração da Independência dos Estados Unidos
É uma declaração apresentada em 1776 durante a guerra da independência. A
declaração diz: “Todos os homens são criados iguais e a soberania redide no povo”.
Constituição dos Estados Unidos
Foi estabelecida pelos Estados Unidos que venceram a Grã-Bretanha.
Determinou a execusão da política da Tripartição dos Poderes do Estado.

França
Revolução francesa

É uma revolução na qual o povo se levantou
em 1789 pelo descontentamento com a política
favorável ao rei e magnata. O rei foi executado e
nasceu uma república.
Sistema republicano
É

uma

política

exercida

através

das

conversas entre os representantes eleitos pelo
povo.
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

▲Napoleão (fonte: Wikipedia)

Foi declarada durante a Revolução Francesa. Alegou que todos os homens são
livres e iguais em direitos, e a soberania reside no povo.
Napoleão
Após a Revolução Francesa, tornou-se imperador pela plebiscito. Divulgou a ideia
de revolução.
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Vamos pensar
Como a sociedade mudou com a Revolução Industrial?
A nova sociedade criada pela Revolução Industrial tornou-se uma sociedade
voltada à competência em busca de lucros. Capitalistas, que são administradores de
fábricas, empregavam operários e procuravam ter grandes lucros. Como a vida dos
operários era severa, eles formaram um sindicato e começaram a exigir melhorias
do tratamento. Além do mais, através das críticas ao capitalismo, surgiu o
pensamento socialista que procura uma sociedade igual, favorável aos operários.

2. Expansão europeia à Ásia
Grã-Bretanha e China (Qing)
Relações comerciais que levaram à Guerra do Ópio
Século XVIII

chá・tecidos de seda

Grã-Bretanha

Qing

prata

Século XIX
Grã-Bretanha

chá・tecidos de seda
Qing

prata
Ópio

Tecidos de algodão

Índia

Guerra do Ópio
É a guerra que ocorreu entre a Grã-Bretanha e a Dinastia Qing em 1840. A
Grã-Bretanha vendia para Qing uma droga indiana, ópio, traficando ilegalmente e
ganhava de Qing chá e tecido de seda. No entanto, como Qing resolveu proibir o
tráfico de ópio, a Grã-Bretanha começou uma guerra. A Qing foi derrotada e logo a
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Qing e a Grã-Bretanha assinaram o Tratado de Nanquim.
Tratado de Nanquim
É um tratado desigual que a Grã-Bretanha, vencedora na Guerra do Ópio,
concluiu com a Qing em 1842. Aquele país mandou abrir cinco portos como o de
Xangai e teve Hong Kong em seu poder.
Rebelião Taiping
O governo Qing passou a impor impostos mais pesados a camponeses para cobrir
o custo da guerra e a sua indenização. Em 1851 ocorreu uma rebelião à procura de
uma sociedade sem diferença entre pobres e ricos. Durante esta rebelião a França e
a Grã-Bretanha ocuparam Pequim.

Grã-Bretanha e Índia
Revolta dos sipais
É uma revolta que os soldados indianos, sipais, contratados pelo exército inglês
causaram contra oficiais britânicos em 1857. A revolta ocorreu também em outros
lugares já que os indianos estavam descontentes com o domínio bretânico. Mas foi
sufocada pela Grã-Bretanha e a Índia passou a ser a sua colônia por completo.

◆Vamos pensar
Como foi a medida que o Governo Edo (Xogunato Tokugawa) tomou depois de saber
a derrota da Qing na Guerra do Ópio?
Reexaminou o “Édito para repelir navios estrangeiros” e mandou-os evacuar
fornecendo-lhes combustível e alimentos. Procurou aprender, de forma ativa, as
técnicas e os estudos ocidentais a fim de prevenir invasão estrangeira.
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IV Duas Guerras Mundiais
1. Acontecimentos do mundo por volta da Primeira Guerra
Mundial
◆Vamos verificar no quadro cronológico
せかい

で き ご と

にほん

世界の出来事
ねん

にほん

で き ご と

日本 日本の出来事

さ ん ご く ど うめい

せいりつ

１８８２年 三国同盟が成立
ねん

だいにっぽん てい こく けんぽう

はっぷ

１８８９年 大日本帝国憲法の発布
ねん にちろせんそう

1904年 日露戦争
ねん

さ ん ご く きょうしょう

せいりつ

1907年 三国協商が成立

めい じ

明治
ねん かんこくへいごう

1910年 韓国併合
ねん

ち ゅうごく

しんがい かく めい

お

1911年 中国で辛亥革命が起こる
ねん

だい い ち じ せ か い たいせん

1914年 第一次世界大戦がはじまる
ねん

たいしょう

かく めい

大正

1917年 ロシア革命

ねん

こめ そう ど う

1918年 米騒動
ねん

じょうやく

1919年 ベルサイユ条約

ねん さん・いちどくりつうんどう

1919年

三・ 一独立運動

ねん ご・しうんどう

1919年 五・四運動
ねん

かん とう だい しん さい

1923年 関東大震災
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○Transcurso da Primeira Guerra Mundial○
Tríplice Aliança

confrontação

Alemanhã, Áustria, Itália

Tríplice Entente
Grã-Gretanha, França, Rússia

Em 1914 Um príncipe austríaco foi assassinado (assassinato de Sarajevo)

Em 1914

Começou a Primeira Guerra Mundial

Participaram
que

procuravam

colônias

Em 1919 Tratado de Versalhes

os

com

países
obter

base

na

força militar. O Japão
particiou da guerra com

Em 1920 Foi fundada a Liga das Nações

pretexto

da

Anglo-Japonesa.
É um tratado concluído na Conferência de Paz de
Paris. A Alemanha perdeu uma parte do seu
território e todas as colônias, e teve que pagar a
indenização.

Liga das Nações
Foi fundada para a paz mundial. A sua sede localizava-se em Genebra, na Suiça.
☜Os Estados Unidos, a Alemanha e a Rússia não se integraram à Liga.

Coreia
Ocupação Japonesa da Coreia
O Japão colonizou a Coreia e lá instalou o Governador Geral de Coreia.

Movimento Primeiro de Março
É um movimento que ocorreu na Coreia em 1º de março de 1919 a fim de ganhar
independência do Japão.
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Aliança

China
Revolução Xinhai
É uma revolução em que Sun deteve o domínio da
Qing. Foi fundada a República da China tendo Nanquim
como capital.
Sun Yat-sen
Foi chamado de pai da revolução chinesa. Proclamou
os Três Princípios do Povo (nacionalismo, democracia,
▼Sun (Fonte: Wikipedia)

bem-estar social).
Vinte e Uma Exigências

Em 1915 o Japão exigiu à China o direito e os lucros da Península de Shandong,
que esteve em posse da Alemanha, e o prolongamento do prazo dos direitos e
interesses da Ferrovia do Sul da Manchúria. O Japão fez a China reconhecer a
maioria das exigências.
Movimento Quatro de Maio
É

um

movimento

anti-japonês

/

antigovernamental espalhado em todo o
território

chinês.

Surgiu

na

raiz

dos

protestos dos estudantes contra as Vinte e
Uma Exigências.

Rússia
Revolução Russa de 1917
Compreende as revoluções de março e de
novembro ocorridas na Rússia em 1917. Com
a guerra prolongada, a vida do povo tornou-se

▼Lenin (fonte: Wikipedia)

difícil e a revolução ocorreu pelo descontentamento do povo com o imperador e o
governo. Foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922.
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Revolução de março
O imperador abdicou o cargo em março de 1917 e foi formado o governo
provisório.
Revolução de novembro
Operários, camponeses e soldados começaram a revolução novamente em
novembro de 1917, liderada por Lenin.

2. Acontecimentos do mundo por volta da Segundo Guerra
Mundial
◆Vamos verificar no quadro cronológico
で き ご と

にほん

にほん

世界の出来事

せかい

日本

日本の出来事

で き ご と

ねん せかいきょうこう

1929年 世界恐慌
かっこく

ふ け い き たいさく

各国で不景気対策
けいざ い

ねん まんしゅう
じへん

・ブロック経済

1931年 満州事変
せいさく

・ニューディール政策
しょうわ

・ファシズム

昭和

ねん

２

２ ６ じけ ん

1936年 二・二六事件

ねんにっちゅう せんそう
1937年 日中戦争
ねんにちどくいさんごくどうめい
1949年 日独伊三国同盟
ねんだいにじせかいたいせん
1939年 第二次世界大戦
ねん

こう ふく

1943年 イタリア降伏
ねん

こう ふく

ねん

1945年 ドイツ降伏

せんげん じゅ だく

1945年 ポツダム宣言を受諾

こく さい れんごうほっそく

国際連合発足
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Grande Depressão
Em 1929 com a queda drástica de preços das ações e a quebra de bancos e
fábricas nos Estados Unidos, aumentaram muitos desempregados nas cidades. Esta
situação, que se espalhou dos Estados Unidos ao mundo, chama-se Grande
Depressão.
Bloco econômico
É uma política que a Inglaterra e a França adototaram. Eliminaram de suas
coônias os produtos de outros países com alta taxa de alfandegária.

New Deal
É uma política que o presidente americano Roosevelt iniciou. Recuperou a
situação econômica de tais formas como reduzindo o número de desempregados com
oferta de obras públicas, criando uma situação onde o povo pudesse comprar muitos
produtos, etc.
Fascismo
É um governo ditatorial exercido nos países tais como a
Alemanha, a Itália, etc. Para benefício próprio, invadiam
outros países ou reprimiam a liberdade e os direitos do
povo. ☜São conhecidos Hitler da Alemanha e Mussolini
da Itália.
Segunda Guerra Sino-Japonesa
É uma guerra entre o Japão e a China. O exército

▼Mao Tsé-Tung
(fonte: Wikipedia)

japonês ocupou a capital Nanquim. Nessa ocasião
massacrou um grande número de povo chinês. Combateram contra o exército
japonês o Partido Comunista liderado por Mao Tsé-Tung e o Partido Nacionalista
que ainda estavam lutando na guerra civil nesse tempo.
Mao Tsé-Tung
É um líder da Revolução Chinesa. Em 1949 fundou a República Popular da
China.
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Pacto Tripartite
É uma aliança militar assinada entre o Japão, a Alemanha e a Itália, os quais
tinham saído da Liga das Nações
2ª Guerra Mundial
Começou em 1939 com a invasão alemanha na Polônia. É uma guerra de escala
mundial. Os Aliados tais como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, etc.
combateram contra as Potências do Eixo tais como a Alemanha, a Itália, o Japão, etc.
Terminou em 1945.
◆Vamos verificar no mapa
Vamos verificar a localização relacionada com os seguintes acontecimentos.
①Movimento Quatro de Maio

②2ª Guerra Mundial

③Depressão Mundial

④1ª Guerra Mundial

②

①

④

③

18

V Mundo sob a Guerra Fria
◆Vamos verificar no quadro cronológico

せかい

で き ご と

にほん

世界の出来事

日本

にほん

で き ご と

日本の出来事
ねん

に ほ ん こ く けんぽう こ う ふ

1946年 日本国憲法公布
ねん

ち ゅ うかじんみん き ょ う わ こ く せいりつ

1949年 中華人民共和国成立
ねん

ち ょうせん
せん そう

1950年 朝鮮戦争
ねん

しょ う わ

へ い わ じょうやく

1951年 サンフランシスコ平和条約
ねん

冷
戦

かいぎ

1955年 アジア・アフリカ会議
ねん

昭和

せん そう

1965年 ベトナム戦争
ねん

おきなわ

にほんふ っき

1972年 沖縄、日本復帰
ねん

にっち ゅうへ い わ ゆ う こう じょうやく

1978年 日中平和友好条約
ねん

とう ざい

と う いつ

1990年 東西ドイツ統一
しゃ かい し ゅ ぎ き ょ う わ こく れんぽう かいたい

へいせい

1991年 ソビエト社会主義共和国連邦解体

ねん

平成

República Popular da China
É um país socialista fundado tendo Mao Tsé-Tung do Partido Comunista como o seu
líder. O partido de oposição, Partido Nacionalista, refugiou-se para Taiwan.
Guerra da Coreia
É uma guerra entre a República da Coreia e a República Democrática Popular da
Coreia. Após a guerra, pela confrontação entre os Estados Unidos e a União Soviética,
dividiu-se em sul, República da Coreia e em norte, República Democrática Popular da
Coreia. Em 1950 com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, a guerra
intensificou-se. Em 1953 terminou a guerra.
Tratado de São Francisco
É uma conferência de paz realizada em São Francisco nos Estados Unidos em 1951.
O Japão concluiu o tratado de paz com 48 países.
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Conferência Afro-Asiática (Conferência de Bandung)
Foram discutidos temas tais como oposição à colonização e convivência pacífica.

▲Conferência de Bandung

Países participantes (fonte: Wikipedia)

Guerra do Vietnã
É uma guerra civil entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. A guerra intencificou-se
quando os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul. Em 1976 unificaram-se o Vietnã do
Sul e o do Norte.

◆Vamos pensar
O que é a Guerra Fria?
Após a 2ª Guerra Mundial, ocorreu
um

conflito

entre

os

Estados

Unidos/a Inglaterra e a União
Soviética diante a administração e
reconstrução dos bairros ocupados
em cada região da Europa e Ásia.
Foi dividido em países capitalistas
(parte oeste) e em países socialistas

▼Reunificação das Alemanhas Leste e Oeste
(Muro de Berlim) (fonte: Wikipedia)

(parte leste), confrontando-se. Em cada região do mundo houve conflitos recebendo a
sua influência. Entre 1985 e 1989 o poder do lado leste debilitou-se (tais como
reunificação das Alemanhas Leste e Oeste) e a Guerra Fria chegou ao seu fim.
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