6º Ano E. F.

História

Habilidade:
(EF06HI09) Discutir o conceito
de Antiguidade Clássica, seu
alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os
impactos
sobre
outras
sociedades e culturas.
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Consulte o livro didático escolar e leia os textos das páginas 128 e
129 para responder as questões a seguir:
1 - O conceito de Antiguidade clássica é de fundamental importância para
compreendermos a história da Europa. Sobre esse conceito, assinale a
alternativa correta:
a) Antiguidade clássica foi o termo criado pelos iluministas para se referir ao
resgate da cultura medieval.
b) Os europeus do século XVIII buscaram encontrar as raízes da Europa moderna
nas criações dos antigos gregos e romanos, por isso criaram o termo Antiguidade
Clássica.
c) O conceito de Antiguidade Clássica é aceito por todos os estudiosos, pois
expressa a valorização da cultura dos povos de todos os continentes do mundo.
d) O termo Antiguidade Clássica nasceu no Oriente Médio devido aos esforços
dos povos árabes de resgatar as raízes da cultura europeia na África.
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2 - Identifique e escreva dois motivos pelos
quais, não se aceita mais o conceito de
Antiguidade restrito a Mesopotâmia, Egito,
Grécia e Roma.

3 - Sobre os impactos do uso do termo Antiguidade Clássica sobre os povos
dos diversos continentes, assinale V para as frases verdadeiras e F para as
frases falsas.
( ) Ao denominarmos apenas a antiguidade greco-romana de “clássica”,
estamos supervalorizando a cultura dos gregos e romanos e diminuindo a dos
demais povos da Terra.
( ) Apesar de certas críticas, a maioria dos historiadores aceita considerar a
cultura greco-romana como sendo superior a cultura de povos como os
chineses, africanos e indígenas.
( ) Desde que foi criado pelos europeus, o conceito de Antiguidade Clássica
buscou tratar com igual valor as culturas dos povos indígenas, africanos,
asiáticos, gregos e romanos.
( ) Devido ao seu conteúdo preconceituoso, não tem importância alguma
sabermos que o termo Antiguidade Clássica se refere à Grécia e à Roma.
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4 - Assinale a alternativa correta. O principal
povo responsável pela fundação de Roma foi:
a) Os latinos
b) Os gregos
c) Os cartagineses
d) Os egípcios
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Bons estudos !
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