
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma folha de caderno 
pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo para o e-mail do(a) 
professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para:  luisgmatoso@gmail.com 

 
 

1) “Fazemos parte de um grupo de mamíferos chamados primatas. Eles deram origem aos hominídeos, ou 
seja, seres que já apresentavam algumas características humanas”.           
A hipótese explicativa sobre a sequência da evolução do ser humano é: 
 

a) Australopitecus - Homem de Neanderthal - Homo sapiens sapiens – Homo habilis –  Homo erectus. 

b) Australopitecus - Homo habilis -Homo sapiens sapiens - Homo erectus –  Homem de Neanderthal. 

c) Australopitecus - Homo erectus – Homo sapiens sapiens - Homo habilis- Homem de Neanderthal. 

d) Australopitecus - Homo habilis - Homo erectus – Homem de Neanderthal –Homo sapiens sapiens. 

e) Australopitecus - Homem de Neanderthal – Homo habilis – Homo erectus  Homo sapiens sapiens.  

 

2) Nas sociedades pré-históricas, a ______________________, sobretudo, conservava a história de seu povo. 

Para elas, a cultura, e as tradições eram transmitidas de gerações em gerações por meio de cantos, danças e 

rituais, conservando e ampliando a memória coletiva. 

Assinale a alternativa que completa a frase: 
 

a) vida social. 

b) descoberta do fogo. 

c) tradição oral. 

d) tradição cotidiana. 

e) tradição escrita.  

 

3) “A mitologia grega conta que do nada surgiram duas entidades: Urano (o céu) e Gaia (a terra). Da união 
dessas duas entidades nasceram os titãs, os ciclopes e os gigantes.” 

(José Jobson. Tudo é história. Pág. 57) 

[...] Odin era considerado o Pai de Todos e criador do homem e era considerado o deus mais sábio de todos. A 

sabedoria de Odin havia sido obtida após beber da água do poço de Mimir. Ao beber desse gigante poço, Odin 

obteve o conhecimento de todas as coisas e, para conseguir dessa água, precisou arrancar um de seus olhos. 

Os corvos de Odin chamavam-se Huginn e Muninn (Memória e Pensamento) e sobrevoavam Midgard para 

Nota 

Professor(a): Luis Guilherme 

Data: 05/04/2020 

Aluno(a):                                                                             Turma: 

Matéria: História 

Ano: 6º Ano E.F. 

Valor: 3,0 

2º Teste – 1º Bim 



contar-lhe as notícias. Seu cavalo, Sleipnir, havia sido criado por Loki, e possuía oito patas e era a montaria 

mais veloz existente.[...] 

Para explicar a origem da humanidade algumas sociedades antigas, acreditavam no poder sobrenatural da 

natureza. 

Com base em seus conhecimentos estes textos são uma explicação: 

a) realista 

b) mitológica 

c) animista 

d) pluralista 

e) mecanicista 

4)  "A nossa espécie, chamada de ________, existe há cerca de 100 mil anos. Os diversos grupos humanos 

formados se adaptaram de formas diferentes para sobreviver. Alguns se tornaram ________ com o 

desenvolvimento da _________, enquanto outros permaneceram ________, vivendo da ________, da pesca e 

da coleta." 

As palavras que completam a frase, respectivamente, são: 

 

a) Homo sapiens, sedentários, agricultura, nômades, caça.  

b) Australopithecus, sedentários, caça, nômades, agricultura. 

c) Primatas, nômades, cerâmica, primatas, agricultura 

d) Homo neanderthalensis, sedentários, agricultura, nômades, cerâmica. 

e) Homo abilis, sedentários, caça, primatas, ferraria.  

 

5) Um calendário é útil, entre outras razoes, por nos ajudar a localizar com exatidão  o momento em que 

eventos do passado ocorreram.  

Indique cinco exemplos de sua vida que marcaram sua história (seu nascimento, momentos familiares, 

chegada na escola, a primeira vez que realizou algo ou o dia em que conheceu um amigo) descrevendo o dia, 
o mês e o ano, além de citar a fonte de onde foi retirada a informação (fonte oral, quando um familiar 
relatou; fonte escrita.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Com base nas regras que você aprendeu, preencha o quadro com as informações corretas sobre a 

contagem do tempo através dos séculos. 

Século Inicia-se no ano Termina no ano 

III 201  

XI  1100 

 1601 1700 

XXI 2001  

 2201 2300 
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