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DATA: 20 de Março
Conteúdo: Pré-História.
Objetivos:
- Conhecer o conceito "Pré-história" e sua

diferenciação de "História“;
- Compreender a diversidade dos grupos pré-históricos

e a insuficiência do conceito de evolução linear
perante o processo de convivência e aprendizado
entre grupos humanos distintos (de acordo com
descobertas arqueológicas);

- Entender a importância das Pinturas Rupestres
existentes em nosso Estado.

- Recursos: Imagens e Vídeos.
- Conteúdo para próxima aula: Civilizações Antigas.



“O SER HUMANO SE 
ORIGINOU DOS 

MACACOS”.
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• Charles Darwin (1809-1882) afirmou que os seres
vivos, inclusive o SER HUMANO, descendem de
ancestrais comuns, que modificam-se ao longo do
tempo. Assim, as espécies existentes foram
evoluindo de espécies mais simples que viveram
antigamente.

• A seleção natural foi o princípio utilizado por
Darwin para defender a sua teoria. Desse modo,
somente as espécies adaptadas às pressões do
ambiente, são capazes de sobreviver, se reproduzir
e gerar descendentes.
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https://www.todamateria.com.br/charles-darwin/
https://www.todamateria.com.br/selecao-natural/


No centro-norte da África, na floresta tropical das imediações do Chade,
hoje desérticas, foi encontrado o crânio fóssil do mais antigo hominídeo
conhecido até agora, com idade entre 6 e 7 milhões de anos.

 Vamos conhecer nossos ancestrais?
VÍDEO 1: O pensamento e a descoberta da ferramenta "2001: Uma Odisseia no

Espaço"

https://www.youtube.com/watch?v=9etefsYMm5o&t=40s

 VÍDEO 2: Discovery Channel e a Evolução Humana

https://www.youtube.com/watch?v=bCdMGS4jJd4
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https://www.youtube.com/watch?v=9etefsYMm5o&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=bCdMGS4jJd4


OBS.: 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.
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Fóssil mais antigo 
encontrado: LUCY! 
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• VÍDEO 3: Como os ‘Homo sapiens’
se espalharam pelo mundo

• https://www.youtube.com/watch?v
=oBLYb636tFA
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https://www.youtube.com/watch?v=oBLYb636tFA
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DATA: 27 de Março de 2019
Conteúdo: Pré-História.
Objetivos:
- Conhecer o conceito "Pré-história" e sua

diferenciação de "História“;
- Compreender a diversidade dos grupos pré-históricos

e a insuficiência do conceito de evolução linear
perante o processo de convivência e aprendizado
entre grupos humanos distintos (de acordo com
descobertas arqueológicas);

- Entender a importância das Pinturas Rupestres
existentes em nosso Estado.

- Recursos: Imagens e Vídeos.
- Conteúdo para próxima aula: Civilizações Antigas.



PINTURAS RUPESTRES: 

• A arte rupestre é composta por
representações gráficas (desenhos,
símbolos, sinais), feitas em paredes
de cavernas ou nas superfícies de
rochas de grande porte, pelos
homens da Pré-História. Suas
pinturas mostravam os animais e
pessoas do período em que vivia,
além de cenas de seu cotidiano
(caça, rituais, danças, alimentação,
etc.).

Pintura Rupestre no Parque Nacional 
da Serra da Capivara.
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1. Examine as três proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em
seguida, assinale a alternativa correta.

I. A Pré-História, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a
Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em dois períodos:
Paleolítico e Neolítico.

II. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas
após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao Neolítico.

III.A duração do Paleolítico é bem mais extensa que a do Neolítico, envolvendo
níveis técnicos naturalmente mais primitivos.
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a) Todas as proposições são verdadeiras.
b) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
d)Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
e) Todas as proposições são falsas.
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2. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais
características do período da Pré-História conhecido
como Paleolítico?

A- Os homens praticavam a agricultura e
domesticavam animais.

B - Os homens viviam em casas, organizadas em vilas,
o poder ficava nas mãos de um chefe.

C - Os homens faziam artefatos (ferramentas, armas,
utensílios domésticos) de ferro e construíam suas
casas de madeira e argila.

D - Os homens habitavam cavernas, viviam da caça de
animais e coleta de vegetais, usavam instrumentos
feitos com ossos e pedras lascadas.
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3.Qual das alternativas abaixo apresenta importantes
características do período da Pré-História conhecido
como Neolítico?

A - O ser humano vivia em cavernas, caçava com
pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em
blocos de argila.

B - A religião estava bem desenvolvida e organizada,
assim como o sistema político baseado na
democracia.

C - Neste período ocorreu a sedentarização com a
prática da agricultura e a domesticação de animais.

D - Os seres humanos não falavam, apenas emitiam
ruídos para se comunicarem.
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As primeiras formas de comunicação por meio da
arte são datadas da época das cavernas, quando
os nossos ancestrais utilizavam pigmentos para
contar, através de desenhos nas paredes, o que
acontecia em suas vidas. Assim, qual a
importância das pinturas rupestres para a
humanidade?


