


1. PALEOLÍTICO: É A FASE DA “PEDRA LASCADA”.

- Fase em que ocorre a Evolução humana: humanização.

- Posição ereta, mão preensora (polegar oponível), cérebro grande...

- Forma de vida: Nomadismo (constante deslocamento).

- À procura de víveres: caça, coleta, pesca.

- “O Homem é dominado/dependente da natureza”

- Grande conquista: Domínio do fogo.

- Tecnologias: pedras lascadas, arco e flecha.

- Importante: códigos de comunicação = fala.

- Produção de Pinturas Rupestres.

PRÉ-HISTÓRIA.
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http://1.bp.blogspot.com/-ZYcU3dRbqLA/TzvudKk4_PI/AAAAAAAAAL0/Szq7WhbAbms/s1600/homem.jpg
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PRÉ-HISTÓRIA.

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 18

http://3.bp.blogspot.com/-LK7NoxP0DsM/UKX4TBeROVI/AAAAAAAAPiY/SkAXkKkpEq0/s1600/Exemplos+de+pontas+de+lan%C3%A7as+experimentais+usados+h%C3%A1+500+mil+anos+da+Universidade+de+Toronto.jpg


VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4X2GLDPA82A
Discovery Channel e a Evolução Humana

Discovery Channel e a Evolução Humana
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PRÉ-HISTÓRIA.
2. NEOLÍTICO: É A “PEDRA POLIDA”

Informações importantes:

- Domesticação: plantas e animais.

- Agricultura + Pecuária: homem produtor.

- Fixação: Sedentarismo (preparar a terra...)

- Grupos formam Aldeias > Vilas.

- Divisão do trabalho: Especializações > profissões.

- Aumento produtivo = aumento populacional.

obs.: REVOLUÇÂO NEOLÍTICA

• Homem PRODUTOR: não depende da natureza.

• O homem inicia o controle da natureza.
FONTE DAS IMAGENS: INTERNET

PEDRA POLIDA
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REVOLUÇÃO NEOLÍTICA

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 21

http://2.bp.blogspot.com/-G0FhiGi0IT8/UgfiPvOu6bI/AAAAAAAAU-E/Vz-AA-rH_2M/s1600/Aldeias+Neol%C3%ADtico.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0ORcr1Kq9vM/UgfjDZm2K4I/AAAAAAAAU-U/TUo1H4sGKG0/s1600/Instrumentos+do+Neol%C3%ADtico.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-EhtIHTqrrbg/UgfgVz1QwOI/AAAAAAAAU9Y/dNsm3S_W9yU/s1600/Agricultura+Neol%C3%ADtco.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-8WAGr9DQFKg/UgfijEAeE-I/AAAAAAAAU-M/ex2VkiiuIiU/s1600/Cria%C3%A7%C3%A3o+de+animais+pr%C3%A9-Hist%C3%B3ria.jpg
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PRÉ-HISTÓRIA.
3. IDADE DOS METAIS.

- Domínio das Técnicas de Fundição de Metais.

• Cobre – Bronze - Ferro.

• Homem domina outros homens.

• Surge a servidão e a escravização.

• Aparece a Propriedade Privada.

• Surgem as diferenças sociais.

• Cidade-Estado: impõe as leis à sociedade (ordem) > Civilização.

• Invenção dos Registros gráficos (números, escrita).

• Primeiras Civilizações: às margens dos rios (agricultura).

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 25



VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=erXnADLgerg
Revolução Agrícola

https://www.youtube.com/watch?v=ZgwOa5sTdEY
Neolítico Agricultura e Sedentarização

Revolução Agrícola

Neolítico Agricultura e Sedentarização
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1. “Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados.
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo 
dia de toda a sua obra, que tinha feito.” (Gênesis 2:1-2).
O fragmento acima se baseia em qual teoria sobre a origem do Homem?

2. Descreva aspectos da vida dos homens que viveram no período Neolítico que 
diferenciavam da época Paleolítica.

3. Quais as principais conquistas do Homem Pré-histórico do Neolítico
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4. (ETEs-2007-adaptada) Na Pré-História, o homem já criava animais, cultivava o solo 
e dispunha de objetos de metais, tais como lanças, ferramentas e machados. 
(Adaptado de: acessado em: fev. 2007.) 

Com base nessas informações, foram formuladas algumas hipóteses. Escolha, na 
relação a seguir, as hipóteses compatíveis com aquela época. 
(   ) Houve domesticação e cultivo de plantas. 
(   ) Ocorreu melhoria na alimentação e na qualidade de vida das pessoas. 
(   ) Os alimentos eram transportados por navios. 
(   ) O homem do paleolítico vivia “em luta com a natureza”. 
(   ) A produção de metais influenciou na fixação do homem à terra.
(   ) A “revolução agrícola” permitiu a sedentarização do homem.
(   ) A evolução humana foi um processo ocorrido no Neolítico.
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5. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, pode-se 
afirmar que:
a) foi posterior, no tempo, ao aparecimento do Estado e da escrita.
b) ocorreu no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia) e daí se difundiu para a Ásia 
(Índia e China), Europa e, a partir desta, para a América.
c) como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até 
atingir a Europa e, por último, a América.
d) ocorreu, em tempos diferentes, no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia), na 
Ásia (Índia e China) e na América (México e Peru).
e) de todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foram as que 
menos contribuíram para o ulterior progresso material do homem.
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6. No período Neolítico, a sociedade conheceu importantes 
transformações, exceto:

a) o início do processo de sedentarização.
b) a passagem do estado de selvageria para o de barbárie.
c) o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio.
d) a transição para uma economia coletora, pescadora e caçadora.
e) a utilização dos animais como força complementar à do homem.
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7. (ENEM-2006) Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos
asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, ha 18 mil anos. A partir dessa
região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes
teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando ate a porção sul do continente.
Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara
(Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam ate 50 mil anos de idade.
Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí
a)comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico ate o Piauí ha 18 mil anos.
b)confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os outros
continentes.
c)contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, cruzou
o Estreito de Bering.
d)confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering ha 18 mil
anos.
e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há
18 mil anos.

31



h
tt

p
s:

//
vi

ag
em

et
u

ri
sm

o
.a

b
ri

l.c
o

m
.b

r/
ci

d
ad

es
/s

er
ra

-d
a-

ca
p

iv
ar

a-
2

/

32

https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/serra-da-capivara-2/


Imagem: Internet.
http://historiapublica.blogspot.com/2010/04/chegada-do-ser-humano-america.html
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PRÉ-HISTÓRIA DA AMÉRICA
TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- TEORIA DO AUTOCTONISMO.

* Médico Florentino Ameghino. 

* Fóssil de Macaco.

* Ideia de que o processo de evolução
teria ocorrido na América. 

OBS.: ALÓCTONE x AUTÓCTONE.

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/ocupacao-continente-americano.htm
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“O homem aparece na 
Era Terciária nos 

“Pampas argentinos” 
“Homus Pampeanus” 

(Homem do Pampa). A 
América é o berço da 

Humanidade.” 
(F. Ameghino)

Imagem: Internet. 35



TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.
- TEORIA DO ESTREITO DE BERING.

* Achados em Clóvis (EUA).

* Cultura Clóvis (11 mil anos).

* Migrações Mongolóides.

* Origem Asiática.

* Via: Estreito de Bering, no período da Glaciação.

http://www.agenciaaddress.com/?attachment_id=14340
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Teoria do Estreito de Bering

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/ocupacao-continente-americano.htm

http://historiadapre-historia.blogspot.com/2008/03/perodo-neoltico.html
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TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- Teoria das Múltiplas Migrações.
* Descobertas arqueológicas na América do Sul:
- Argentina, Chile, México, Brasil.

- Descobertas no Brasil:
* Lagoa Santa (Minas Gerais).
* Fóssil de LUZIA (Negróide)
* Datação: 12 mil anos.
* Pesquisador: Walter Neves.
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LUZIA – LAGOA SANTA (MG)

Imagem: Internet. 40



Imagem: Internet. 41



Imagem: Internet. 42



TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- Descobertas no Piauí: Serra da Capivara.
* Chefe das Pesquisas: Niéde Guidon.
* São Raimundo Nonato/Coronel José Dias.
* Centenas de Sítios Arqueológicos.
* Milhares de Pinturas Rupestres.
* Fósseis: humanos e animais pré-históricos.
* Fogueira Pré-Histórica: +- 48 Mil anos.
* Toca do Boqueirão da Pedra Furada.

Obs.: Foi realizada ou não pelo ser humano?
Para os norte-americanos: NÃO! Para Niède Guidon: SIM!
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Parque da Serra da Capivara

um tesouro arqueológico

VÍDEO - 3

https://www.youtube.com/watch?v=3MktH27XjUs
Parque da Serra da Capivara: um tesouro arqueológico
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Museu da Natureza: O óvni no meio da caatinga

VÍDEOS – 4 e 5

https://www.youtube.com/watch?v=5QozGMR1lw8,
Museu da Natureza: O óvni no meio da caatinga

https://www.youtube.com/watch?v=rm-8rH1KXiU,
Museu da natureza é inaugurado na serra da capivara; Veja

Museu da natureza é inaugurado na serra da 

capivara; Veja
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1. EXPLIQUE A TEORIA DO ESTREITO DE BERING.

2. QUAIS AS PRINCIPAIS DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS NA 
SERRA DA CAPIVARA (PIAUÍ)?

3. APONTE RESULTADOS PRÁTICOS/POSITIVOS PARA A POPULAÇÃO DA 
REGIÃO DA SERRA DA CAPIVARA DEPOIS DAS DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS 
COMANDADAS POR NIÈDE GUIDON.
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4. (ENEM-2007) A pintura rupestre ao lado, 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.
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5. (Fuvest -SP) Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais avançadas, a arqueologia tem fornecido 
pistas e inícios sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro antes da chegada dos 
europeus. Sobre esse período da história, é possível afirmar que:
a) as práticas agrícolas, até a chegada dos europeus, eram desconhecidas por todas as populações 
nativas que, conforme os vestígios encontrados, sobreviviam apenas da coleta, caça e pesca.
b) os vestígios mais antigos de grupos humanos foram encontrados na região do Piauí e as datações 
sobre suas origens são bastante controvertidas, variando entre 12 mil a 40 mil anos.
c) os restos de sepulturas e pinturas encontrados em cavernas de várias regiões do país indicam que 
os costumes e hábitos desses primeiros habitantes eram idênticos aos dos atuais indígenas nas 
reservas.
d) os sambaquis, vestígios datados de 20 mil anos, comprovam o desconhecimento da cerâmica entre 
os indígenas da região, técnica desenvolvida apenas entre povos andinos, maias e astecas.
e) os sítios arqueológicos da ilha de Marajó são provas da existência de importantes culturas urbanas 
com sociedades estratificadas que mantinham relações comerciais com povos das 
Antilhas e América Central.
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6. Rota migratória que consiste em um caminho terrestre natural entre a Ásia e
América que, durante a glaciação, possibilitou a travessia de seres humanos devido
ao baixo nível dos mares e congelamento das águas.

a) Ilhas Aleutas.
B) Monte Verde.
C) Malaio-Polinésia.
d) Estreito de Bering.
e) Boqueirão da Pedra Furada.
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7. (Enem 2007)

A pintura rupestre mostrada na figura anterior, 

que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa:

A) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes 

dinossauros atualmente extintos.

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

colonial.

E) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de 

colonização do Brasil.
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8. REFERENTE À ORIGEM DO HOMEM AMERICANO, DIFERENCIE A TEORIA DO
“ESTREITO DE BERING” DA TEORIA DAS MÚLTIPLAS MIGRAÇÕES.

9. O MÉDICO FLORENTINO AMEGHINO, PROPÔS QUE A ORIGEM DO HOMEM
AMERICANO TINHA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE EVOLUÇÃO OCORRIDO AQUI
MESMO, NO PRÓPRIO CONTINENTE. COMO FICOU CONHECIDA ESSA TEORIA? ELA
AINDA SE SUSTENTA ATUALMENTE? JUSTIFIQUE.

10. DESTAQUE 3 DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS NA SERRA DA CAPIVARA
(PIAUÍ) QUE TIVERAM REPERCUSSÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL.
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