1080 a.C.:
Faraó Tutmés III conquista a Síria, a Fenícia,
a Palestina e reconquista a Núbia (é o
Império Asiático do Egito) chegando até o
rio Eufrates, na mesopotâmia.

1750 a.C.:
invasão do
hicsos,
povo de
origem
asiática.

Novo Império

Baixo Império

1580 a.C.:
fim do
domínio
dos hicsos.
Antigo
Império da
Babilônia

1080 a.C.

Predomínio dos

cassitas

1600 a.C.

Persas
dominam o
Egito

Crises
internas e
externas

671 a.C. 525 a.C.
Assírios
dominam parte
do Egito

539 a.C.: persas
dominam a
Mesopotâmia

Predomínio dos assírios

1200 a.C.

612 a.C. 539 a.C.
VI a.C.:
medos
dominados
por persas.
Surge Reino
da Pérsia

VIII a.C.: Estado Medo – Reino da Média

VIII a.C.

935 a.C.

~1000 a.C.: Unidade política. Rei Saul, patriarca
de uma das doze tribos.
935 a.C.: Cisma. 10 tribos do Norte – Reino

721 a.C.

539a.C.

490 – 448 a.C.:
guerras contra os
gregos

Séc. IV a.C.:
dominados pela
Macedônia
539 a.C.: são
dominados
pelos persas
A partir de 539: Ciro (Rei
dos Persas) permite o
retorno dos hebreus à
Palestina, também sob o
domínio persa.

586 a.C. 539a.C.

Reino de Israel
é dominado
pelos Assírios

de Israel – capital: Samaria. 2 tribos do Sul –
Reino de Judá – capital: Jerusalém.

525 a.C.: persas
dominam o Egito

330 a.C.: Pérsia é
dominada por
Alexandre
(Macedônia)

600 a.C.

A partir do séc.
VII a.C., perdem
espaço para os
gregos

1000 a.C.

539 a.C.: persas
dominam a
Babilônia. Anexada
a Fenícia, Síria e
Palestina

VI a.C.

1400 – 600 a.C.: os fenícios dominavam o comércio
no Mediterrâneo, substituindo os cretenses.
1400 a.C.

Predomínio
dos caldeus

586 a.C.: Reino de Judá é
dominado pelos
babilônicos (cativeiro da
Babilônia)
356 a.C./336/301 a.C.

Em 301 a.C., o império é dividido. Fim do império macedônico. Surgimento 356 a.C.: início do
governo de Filipe II
dos reinos helenísticos. Entre os séculos II e I a.C., em crise, divididos em
vários reinos, serão dominados pelos romanos.

Séc. XII a.C.

VIII a.C.

Desagregação da comunidade
primitiva. Surgem as cidades.

VI a.C.

Fim do Império
336 a.C.: Assume
Alexandre, o
Grande.

338 a.C.

Colonização

Domínio da
Macedônia
273 a.C.: Egito
dominado

753 a.C.

Fundação de Roma
pelos etruscos

V a.C.

273

Início da expansão
romana

197 a.C.

Macedônia
dominada
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