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1) Descreva o processo de Hominização.  

 

2) Responda o que se pede: 

 

a) Por que pode-se afirmar que a conquista do fogo foi muito importante para o homem do período 

paleolítico?  

 

b) Cite outras invensões humanas, descrevendo sua utilidade, que foram fundamentais para o 

desenvolvimento tecnológico do homem na pré-história.  

 

3) “Para sobreviver era preciso andar muito!”. Relacione esta frase às migrações dos grupos humanos pré-

históricos. 

 

4) Defina: 

a) Pinturas Rupestres: 

b) Sedentário: 

c) Nômade: 

d) Paleolítico;  

e) Neolítico;  

f) Idade dos Metais 

 

5) Leia as questões e responda a cruzadinha 

1 - Seres que já apresentavam algumas características semelhantes às do homem moderno. 

2 – Nome que se dá ao período da história humana que vai do aparecimento do gênero Homo, há cerca de 2 

milhões de anos, até o período de fabricação de armas e utensílios com pedra polida. 

3 – Aqueles que não possuem moradia fixa. 

4 – Forma de organização política com governo e administração centralizados. 

5 – Pinturas e gravuras feitas em paredes de cavernas e em outros abrigos pelos povos pré-históricos. 

6 – Modo de vida em que as pessoas possuem moradia fixa. 

7 – Domesticavam e criavam animais. 

8 – Técnica de trabalhar os metais. 

9 – Com ela, o ser humano criou também uma forma de registrar suas ideias e se comunicar. 

10 – Período por volta de 8.000 a. C., quando grupos humanos começaram a fabricar armas e utensílios 

com pedras polidas. 

11 – Região localizada no Oriente Médio, que se estendia do Vale do Rio Nilo, no Egito, até as margens 

dos Rios Tigre e Eufrates. – Crescente Fertil 
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6) Leia os trechos e responda: 

“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.  Deus 

abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitaia; dominai sobre os peixes do 

mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. [...]” 

A visão da origem da vida contida no trecho é criacionista ou evolucionista? Justifique.  

 

7) Julgue as alternativas, utilizando V para as verdadeiras e F para as falsas. 

 

a) (  ) O criacionismo e o evolucionismo são modelos de explicação para a origem do homem na Terra. 

b) (   ) O evolucionismo é hoje a teoria mais aceita pela ciência e defende que os seres vivos são resultado 

de um longo processo de evolução. 

c) (   ) Segundo o evolucionismo, ao longo do tempo ocorreram mudanças no meio ambiente; as espécies 

que conseguiram se adaptar sobreviveram e evoluíram; as outras desapareceram. 

d) (   ) Há hoje somente dois grupos de pessoas; um que acredita no criacionismo e outro que acredita no 

evolucionismo. 

 

8) Do ponto de vista biológico, quais foram as principais transformações pelas quais a humanidade passou 

ao longo de seu processo evolutivo? 

 

7)  Faça a correspondência entre os termos:  

a) Cultura material 

b) Sítios arqueológicos 

c) Australopithecus 

d) Homo neanderthalensis 

e) Narrativas míticas 

f) Gregoriano 

 

(     ) O mais antigo ancestral humano encontrado até hoje. Foi apelidado de Lucy. 

(    ) Encontrado na Alemanha, não se sabe se ele era uma espécie diferente ou uma subespécie do sapiens.  

(   ) São as mais antigas formas de explicar o aparecimento do ser humano no planeta. 

(   ) Nome do calendário mais difundido no mundo atual. 

(   ) Qualquer vestígio produzido ou associado às atividades dos seres humanos, que fornecem dados para a 

compreensão de seu modo de vida passado. 
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(   ) Áreas usadas por arqueólogos onde são pesquisadas as evidências materiais da atividade humana. 
 

BOM TRABALHO! 

 


