
Atividades - Hominídios 

1. Faça um quadro comparativo com as características dos hominídeos que são nossos 

ancestrais (Australopitecos, Homo habilis, Homo erectus) e do ser humano moderno 

(Homo sapiens).  

Considere em seu quadro: a época em que esses seres viveram; a altura; a massa 

corporal. 

Hominídeo                            época                                 altura                      massa corporal kg  

Australopitecos                  5,1 milhões de anos                   1,20m                                   30 kg 

Homo hábilis                      2,3 a 1,6 milhão de anos           1,25m                                    50 kg 

Homo erectus                   1,8 milhão e 200 mil de anos    1,75m                                     70kg 

Homo sapiens                        200 mil anos                           Variado                                  Variado 

 

 

Atividades Paleolítico 

1. Em cada parágrafo do texto principal escolha uma palavra ou uma expressão que caracterize 

o período Paleolítico. 

Resposta pessoal. O aluno deve seguir uma linha: “pedra antiga”, nomadismo, fogo, 

transformações culturais. 

 

 

2. Elabore um texto curto relacionando as seguintes expressões: dependência da natureza, vida 

nômade e caçadores paleolíticos 

Resposta pessoal. O aluno deve seguir uma linha - Paleolítico, palavra que significa “pedra 
antiga”. Praticavam o Nomadismo (aquele que não tem habitação fixa e desloca-se 

constantemente em busca de alimentos). Melhoraram técnicas de caça e pesca, inventaram 

ferramentas eficientes, descobriram meios para produzir e conservar o fogo, aprenderam a 

reconhecer vegetais comestíveis e ervas curativas, desenvolveram técnicas e instrumentos para 

preparar a pele de animais para roupas e tendas. planejamento, organização, divisão do 

trabalho, troca de informações – evidências de que os caçadores paleolíticos passaram por 

transformações culturais.  Acreditavam que os espíritos habitavam águas, matas montanhas e 

animais e que eles poderiam ser invocados mediante rituais de oferendas. 

 

Atividades - Neolítico 

1. A extinção de animais de grande porte e o gradual aquecimento do planeta interferiram na 

vida dos caçadores. Levados pela necessidade de sobrevivência, homens e mulheres criaram 

outras armas e ferramentas e desenvolveram novas técnicas.  

a) Mencione cinco objetos inventados naquela época? 

Considere cinco entre os seguintes objetos: arco e flecha, machado com cabo, arpão, anzol, 

barco escavado em tronco, enxada, foice, cesto, cerâmica, moinho manual, taças, cântaros e 

vasos. 

 

b) Cite três técnicas desenvolvidas naquela época? 

Considere três entre as seguintes técnicas: agricultura, criação, construção de fornos, 

produção de farinha, uso do levedo, produção de cerveja, fiação e tecelagem. 

 

 

2. Qual seria a provável origem da agricultura e da criação de animais? 

Ambas originaram se da observação e da experiencia cotidiana. As mulheres observavam as 

plantas germinarem a partir das sementes jogadas nos montes de detritos e passaram a 



reproduzir um gesto intencionalmente. A criação de animais também nasceu da observação de 

animais que se aproximaram das plantações e da experiencia de mantê-los preso. 

 

3. Explique com suas palavras o que significa sedentarização? 

 A sedentarização foi o processo em que os seres humanos passaram a se fixar em um 

determinado lugar, praticando a agricultura e a criação de animais, formando as primeiras 

aldeias e abandonando a vida nômade que levavam até então. 

 


