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Queridos alunos, 
 As atividades aqui propostas devem ser respondidas no caderno de História; 
 Faça com capricho e atenção; 
 Lembre-se de dar respostas completas. 

 
1) De acordo com nossos estudos, quais foram os mitos de criação que estudamos? Escreva o 

nome de cada um deles. 

2) Sabemos que o mito do ovo cósmico era pertencente aos chineses, mas existia um outro 

povo que também acreditava na origem do mundo através de um ovo cósmico. Que povo era 

esse? 

3) Os griôs eram contadores de histórias. Como eles mantinham as histórias vivas na 

sociedade Fula? 

 

Leia o texto a seguir e depois respondas as questões: 

“As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral 

(sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras recentes ou 

antigos; sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De fato, as 

comunidades indígenas nas chamadas “terras baixas da América do Sul” (o que exclui as 

montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram sistemas de escrita como os que 

conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita do português), sejam ideogramáticos (como a 

escrita dos chineses) ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social 

(ou seja, já divididas em classes), como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo 

de escrita. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um 

sistema de escrita, mas garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos 

acumulados, das histórias passadas e, também, das narrativas que sua tradição criou, através 

da transmissão oral. Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram 

assim. E não foram poucas: por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres 

e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as 

morangas e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por exemplo, somente do 

milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América).”  

D’ANGELIS, W. R. Histórias dos índios lá em casa: narrativas indígenas e tradição oral popular no Brasil. Disponível em: www.portalkaingang.org. Acesso em: 5 dez. 2012.  

 

4) A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos conforme o 

texto. Que trecho do texto nos comprova que os índios brasileiros não empregavam um 

sistema de escrita, mas mantiveram até hoje seus conhecimentos preservados. 

 

5) Em quais sociedades indígenas foram encontrados algum tipo de sistema de escrita? 

http://www.portalkaingang.org/


6) Cite (2) dois exemplos de como a transmissão oral realizada pelos índios trouxe melhorias e 

tecnologias para o seu desenvolvimento. 

7) O gênero Homo, da qual fazemos parte, originou-se há cerca de 2 milhões de anos. Escreva 

o nome das espécies de Homos que existiram até os dias atuais. 

8) “Esse gênero Homo tinha habilidades de fabricar utensílios simples de pedra. Alimentava-se 

de vegetais e carne e, provavelmente, desenvolveu uma forma de linguagem.” Que gênero 

homo pode ser definido assim? 

 

Observe a imagem a seguir e depois responda as questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) O que a imagem acima representa? 

10) De acordo com a imagem e com nossos estudos, qual o nome da primeira espécie 

existente? 

11) A qual espécie Homo pertencem os homens de hoje em dia? 

12) Que atividades realizadas em nosso dia a dia exemplificam o significado de Homo sapiens 

sapiens? 

13) Onde são encontrados vestígios de povos do passado e que geralmente são demarcados 

para que os pesquisadores possam trabalhar neles? 

14) Qual nome é dado a um vestígio de ser vivo antigo que foi preservado pela ação da 

natureza? 

15) Que nome recebe a ciência que estuda as formas de vida que existiram no passado por 

meio dos fósseis de diferentes seres? 
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