
Nome/Turma : __________________________________________________________________________ 

 

PRÉ-HISTÓRIA 

Pré-História é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e 

que abrange milhões de anos. 

A origem da humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos.                       

Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, 

utensílios de uso diário, restos de fogueira etc. 

Esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo. 

Paleolítico 

Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada (do surgimento da humanidade até 8000 a.C.); 

Paleolítico é o período mais extenso da Pré-História da humanidade, compreendido entre seu surgimento, por 

volta de 4,4 milhões de anos, até 8000 a.C. 

Nessa época os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da 

caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigava a uma vida nômade. 

A baixa temperatura leva os grupos de hominídeos a se abrigar em cavernas e a construir habitações com galhos 

de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. 

Os instrumentos utilizados, a princípio eram de osso e madeira, depois, lascas de pedra e marfim. Fabricavam 

machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. 

Uma descoberta importante nesse período foi domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado 

pela humanidade há 500 mil anos, na África oriental. 

Com seu controle, os grupos passaram a se aquecer do frio, a cozinhar alimentos, defender-se dos animais 

ferozes, iluminar a noite etc. 

Por volta de 30000 a.C., o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica da caça e da pesca, inventou o arco e a flecha e 

criou a arte da pintura. 

Em torno de 18000 a.C. a Terra passou por transformações climáticas e geológicas. 

Essas transformações, que duraram milhares de anos, mudaram significativamente a vida animal e vegetal do 

planeta e alteraram a relação entre homem e natureza. O homem entrou num período denominado Neolítico. 

Que tal compreender melhor como era o Homem na Pré-História? 

Neolítico 

Período Neolítico ou Idade da Pedra Polida (de 8000 a.C. até 5000 a.C.); 

No período Neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação. Aumentaram as dificuldades para 

caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, com o 

plantio de trigo, cevada e aveia. 

Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, 

com finalidade principalmente defensiva. 

Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia 

até tornar-se polida. 

Desenvolveram a arte da cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o excedente da produção agrícola. 

Desenvolveram as técnicas de fiação e tecelagem para a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos 

trajes confeccionados com peles de animais.                                                                                                           

Apareceram os primeiros trabalhos em metais pouco duros, como o cobre e o ouro. Começaram as viagens por 

terra e por mar. 

A organização social, denominada comunidade primitiva, baseava-se nos laços de sangue, idioma e costumes.    

A fase final do Neolítico caracterizou-se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem 

das sociedades organizadas em Estados e divididas em diferentes camadas sociais. 

https://www.todamateria.com.br/periodo-paleolitico-ou-idade-da-pedra-lascada/
https://www.todamateria.com.br/homo-sapiens-sapiens/
https://www.todamateria.com.br/o-homem-na-pre-historia-imagem/
https://www.todamateria.com.br/periodo-neolitico-ou-idade-da-pedra-polida/


Lista de Exercícios - 6º Ano A e  B 

 

1) Na Pré-História encontramos fases do desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta 

características das atividades do homem na fase neolítica? 

a) Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos. 

b) Os homens fabricavam seus instrumentos para obtenção de alimentos e abrigo. 

c) Os homens aprenderam a controlar o fogo. 

d) Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. 

e) Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se produtores de alimentos. 

 

2) Quais foram as grandes conquistas do Período eolítico?           

_____________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________ ____________ 

3) Por que o fogo foi um dos principais achados do Paleolítico?  

_____________________________________________________________________________ ____________ 

_____________________________________________________________________________ ____________ 

4) Na época da pré-história o mundo todo era formado por enormes florestas, rios, desertos e regiões geladas. 

Os homens viviam em contato direto com a natureza. 

a) Por que os homens das cavernas dormiam amontoados?  

_____________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________ ____________ 

b) Cite dois hábitos dos homens primitivos nesse período da pré-história.  

_____________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________ ____________ 

5) Hoje, passados muitos anos, os cientistas são capazes de afirmar que o homem primitivo caçava renas e 

bisontes. Como os cientistas conseguem afirmar que os homens primitivos praticavam esse tipo de caça?  

_____________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________ ____________ 

6) Marque a alternativa correta: 

   A pintura rupestre mostrada no vídeo, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 

a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. 

b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. 

c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. 

d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. 

e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. 

 

7 – Com base no vídeo, qual a importância da Revolução Neolítica para o processo de sedentarização do ser 

humano? 

_____________________________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________________ ____________ 

8) As alternativas abaixo constituem característica do Paleolítico. EXCETO.  

a (    ) A sociedade paleolítica garantiu sua subsistência por meio da caça e da coleta de frutos e raízes 



b (    ) Os grupos humanos do Paleolítico utilizavam abjetos produzidos com pedra lascada, ossos , e dentes de 

animais 

c (    ) Os grupos humanos desse período eram nômades    

d (    ) Nesse período o homem aprendeu a ter controle do fogo 

e (    ) Nesse período o homem tornou-se sedentário por conta da Revolução Agrícola e a domesticação de animais 

 

9) No período Neolítico, s sociedade conheceu importantes transformações. EXCETO. 

a (    ) O inicio do processo de sedentarização 

b (    ) O desenvolvimento agrícola e o pastoreio 

c (    ) A transformação para uma economia comercial manufatureira 

d (    ) a utilização dos animais como força complementar à do homem 
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