
TÉRCIO 
CÂMARA

BIOLOGIA 01 EVOLUÇÃO 
HUMANA

30/05/2020



2

FIZEMOS A ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS EVOLUTIVAS E DA TORIA

SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO, PARA COMPREENDER O ESTUDO MODERNO

DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA DOS SERES VIVOS REALIZADO PELA

BIOLOGIA.
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ACOLHIDA: Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: A Evolução Humana.
- Recursos: Slides e vídeos.
- Atividades em sala: Exercícios de fixação
- Atividade para casa: Pesquisar sobre outras teorias que explicam, de
maneira alternativa, a evolução humana.



Imagem: M. Garde, baseado na ilustração de José-Manuel Benitos /  GNU Free Documentation License.

De onde viemos???
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Estima-se que a nossa
evolução tenha começado
a cerca de 5 milhões de
anos atrás, quando uma
série de diferenciações
genéticas na linhagem
dos chimpanzés originou
uma família de primatas
chamados hominídeos,
cujo desenvolvimento
resultou nos humanos
que somos hoje.

Imagem: anura_saliya (Anura Peiris) /  Creative Commons 

Attribution 2.0 Generic.

5 milhões de anos atrás
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Como toda jornada evolutiva que se
diferencia a ponto de formar outra
espécie, a nossa se iniciou com a
característica do bipedalismo, ou seja,
a capacidade de andar e se equilibrar
sobre os pés.

Pode parecer pouco, porém esta
habilidade deixou as mãos livres para
o desenvolvimento de outras tarefas.

4 milhões de anos atrás

Imagem: Homo Erectus אלון .כ / / Creative 

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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A cerca de 2,5 milhões de anos atrás, iniciou-se a Idade da
Pedra, também conhecida como Pré-História, que durou até
3.500 a.C., aproximadamente, quando o homem
desenvolveu a escrita.

Esse período abrange a maior parte do desenvolvimento
humano básico que será visto nesta aula.

2,5 milhões de anos atrás
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O início da Idade da Pedra é
marcado pelo desenvolvimento
das habilidade manuais, e
nesta época já se encontram
artefatos em pedra, produzidos
manualmente pelo homem
datando de cerca de 2,2
milhões de anos atrás.

2,2 milhões de anos atrás

Imagem: Ponta de Clovis / 

Government of the Commonwealth 

of Virginia, USA / Warranty of free 

use of the image for any purpose.
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