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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  
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1) No Período Paleolítico  os grupos humanos começaram a utilizar utensílios de chifres de 

animais ou de rochas para desenvolverem a caça e se protegerem de outros grupos nômades, 

formando objetos pontudos - ou lascaspor isso essa era também era chamada de: 

 

A) Idade da Pedra lascada. 

B) Idade da Pedra rodada. 

C) Idade da Pedra polida 

D) Idade da Pedra hominídea. 

 

 

2) Cite alguns utensílios utilizados pelos primeiros 

grupos humanos. Assinale a alternativa correta: 

 

A) faca, raspadores, pontas de lanças. 

B) somente facas e pontas de lanças. 

C) somente raspadores e pontas de lanças 

D) somente pontas de lanças. 

 

 

3) Explique porque a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico? 

 

A) porque nesse período o homem aprendeu a falar  e as primeiras palavras. 

B) porque nesse período o os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, foices pilões e 

machados com pedras polidas. 

C) porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta o que contribuiu para a 

melhoria de vida. 

D) porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta e aprendeu a falar. 

 

 

4) Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próxima aos rios com 

a intenção de: 

 

A) utilizar a terra fértil para a agricultura.                  

B) porque eles acreditavam ser uma área fértil.  

C) pescar com mais facilidade.                                     

D) pegar água com mais  facilidade para preparar os alimentos 

 

 

 

 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 

http://www.estudopratico.com.br/periodo-paleolitico-

caracteristicas/ 



5) Leia: 

 

I.  A atividade agrícola possibilitou a sedentarização dos grupos humanos no período neolítico. 

E o aumento da oferta de alimentos, com nutrientes resultou em um grande crescimento 

populacional nesse período. 

II.  O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava relacionado 

apenas ao cultivo de carnes. 

III.  O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava relacionado 

ao cultivo de alimentos.      

 

 Assinale a alternativa correta: 

( ) todas as alternativas estão corretas. 

( ) apenas  as alternativas I e III estão corretas. 

( ) apenas  as alternativas I e II estão corretas. 

( ) apenas a alternativa II está correta. 

 

6)  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nas duas primeiras aulas deste ano, descobrimos o que é a história. Vimos que ela é uma ciência 

que interpreta os fatos ocorridos no passado, de forma a entender tanto o passado quanto o 

presente. Ela nos fornece os instrumentos necessários para sermos críticos perante o mundo 

que nos rodeia.  

Escreva V para Verdadeiro e F para Falso:  
 

(  ) A história é uma ciência que estuda apenas o passado de homens como generais, reis, 

cientistas, ditadores, etc. Pessoas comuns, como homens e mulheres pobres e crianças não possuem 

história.  

(  ) Para descobrir como as pessoas viviam no passado, o historiador estuda os vestígios que 

estão disponíveis para a realização de seu trabalho. 

 

 

7) A história, portanto, tem os mais variados lados e campos de estudos. Depende do interesse do 

historiador para que ele possa selecionar as fontes históricas relevantes para realizar seu estudo. As 

fontes históricas podem ser MATERIAIS OU IMATERIAIS. Podem ser escritas (como livros, 

manuais, documentos, cartas, jornais), visuais (mapas, fotografias, pinturas), orais (relatos de 

pessoas que viveram em outra época, conhecimento passado dos mais velhos aos mais novos), 

audiovisuais (filmes, novelas, séries, músicas, gravações de rádio), arqueológicas (pinturas 

rupestres, fósseis, cerâmicas, pontas de lança), cultura material (como roupas, sapatos, móveis), 

monumentos (como prédios, estátuas) e a cultura imaterial (como festas religiosas, festas 

populares, mitos, lendas folclóricas). Observe as imagens abaixo e diga que tipo de fonte 

histórica ela representa:  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________         _________________________ 

 

 

 

8) Agora observe o quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Sobre os tipos de fontes históricas podemos dizer que: 

  

A) as orais e materiais são consideradas tão importantes quanto documentos escritos para 

entendermos o passado;  

B) as orais não podem ser consideradas, pois servem apenas para distorcer acontecimentos; 

C) lendas, como o nome diz, são histórias inventadas e não possuem valor histórico algum; 

D) somente as construções registradas em cartório possuem valor para o estudo historiográfico. 

 

 

10) História é a ciência que: 

 

A) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. 

B) se fundamenta unicamente em documentos escritos. 

C) estuda os acontecimentos do passado dos homens utilizando-se dos vestígios que a humanidade 

deixou. 

D) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade 

 

a) De que ano e século é essa pintura?  

Observe a legenda abaixo da pintura!  

_______________________________  

b) Quem é o autor da obra?  
 

_______________________________  

c) Qual é o nome da obra?  
 

_______________________________  

d) Na pintura quem é a “alegoria” (a 

representação) da Liberdade?  

_______________________________  



11) De acordo com a História tradicional, o fato que marca a passagem da Pré-Históriapara a 

História é: 

 

A) o domínio do fogo. 

B) a descoberta da agricultura. 

C) a invenção da escrita. 

D) o uso das pinturas rupestres. 

 

 

12) Os homens nômades estavam sempre a procura de alimentos, pois os mesmos não tinham a 

técnica da agricultura, com isso a vida era mais difícil ainda. A expectativa de vida era entre 18 e 20 

anos. Qual foi a grande revolução que mudou essa condição de vida do homem Pré-Histórico? 

 

A) A Revolução Industrial 

B) A Revolução Ambiental 

C) A Revolução Comportamental 

D) A Revolução Agrícola 

 

 

13) O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores e é, geralmente,escrito em 

algarismos romanos: século I, século III, século XI, etc. Escreva a que século pertencem os 

seguintes anos: 

 

A) 1822 – século ________ 

B) 2001 – século ________ 

C) 620 - século ________    

D) 1789 – século ________ 

E) 1600 - século ________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

14) Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próximo aos rios com 

a intenção de: 

 

A) utilizar a terra fértil para a agricultura. 

B) pescar com mais facilidade. 

C) pegar água com mais  facilidade para preparar os alimentos. 

D) porque eles acreditavam ser uma área fértil. 

 
 



15) Qual das opções abaixo é o motivo mais relevante de estudar história? 

 

a) Temos a necessidade de conhecer o passado e nosso futuro. 

b) Temos a necessidade de conhecer o futuro e entender as nossas origens. 

c) Temos a necessidade de conhecer o passado e entender as nossas origens. 

d) Temos a necessidade de conhecer o ontem e o hoje. 

 

 

16) Quais eram as línguas dos indígenas que aqui habitavam antes da chegada dos Portugueses? 

 

a) Macro-jê. 

b) Tupi. 

c) Yanomami. 

d) Todas Estão Corretas. 
 
 

17) Que calendários antigos você conhece e que ainda são utilizados nas diversas culturas? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 
 

18) Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando que tipo de fonte? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

19) Qual o nome do Profissional que estuda História? 

____________________________________________________________________________. 

 
 

20) Vamos completar, as curiosidades, da época do Período Pré-colonial e do Brasil Colônia, 

utilizando as palavras do quadro, no final da pagina: 

 

a. O primeiro nome dado, em 1500, pelos portugueses ao Brasil foi 

____________________________ 

 

b. A primeira missa realizada no Brasil foi no dia ___________ de 1500. 

 

c. A primeira forma de organização territorial implantada no Brasil pela coroa portuguesa foi o 

sistema de Capitanias __________________. 

 

d. A primeira cidade fundada no Brasil foi São Vicente, localizada no litoral paulista. A 

fundação foi feita por ________________________________________________ em 22 de 

janeiro de 1532. 

 



e. A primeira capital do Brasil foi _______________________. 

 

f. Muitos colonos portugueses, que vinham morar no Brasil, ficavam por pouco tempo. Ao 

retornarem à Portugal, reclamavam muito do __________, cultura, insetos, índios, animais 

silvestres etc. 

 

g. A ________________ é um prato típico da culinária brasileira, foi criada pelos escravos. Os 

senhores de engenho descartavam os pés, orelhas e rabos dos porcos. Os escravos pegavam 

essas partes do animal, cozinhavam com feijão preto, adicionavam temperos e, assim, estava 

pronta uma deliciosa refeição. 

 

h.  O açúcar e depois o ____________foram os produtos que mais movimentaram a economia 

brasileira no período colonial. 

 

i. O Quilombo de ________________________ foi o maior da história do Brasil. Chegou a 

contar com aproximadamente, 20 mil quilombolas no ano de 1680. 

 

j. A escravidão de ______________ foi proibida no Brasil, através da lei da coroa portuguesa, 

no ano de 1680. 

 

26 de abril 

 

 

Martin Afonso 

de Souza 

indígena Palmares Salvador 

clima 

 

 

ouro Hereditárias Terra de Vera 

Cruz 

feijoada 

 

Fonte:HTTPS://m.historiado Brasil.net 

Curiosidades da História do Brasil 

 

 

21) O que é história? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

22) Pré  história e história são conceitos que podem ajudar a entender: 

 

A) A evolução da humanidade. 

B)A formação geológica do planeta em que vivemos. 

C) As transformação físicas do homem 

D)O desenvolvimento do Universo. 

 

 

23) Para recuperar e interpretar o passado os historiadores utilizam fontes históricas (documentos) 

Dê um exemplo de fontes históricas: 

 

____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

https://m.historiado/


24) Complete a frase a seguir: 

Para contar o tempo, os seres humanos inventaram calendários usando acontecimentos importantes 

para marcá-los. Hoje a maioria dos povos do Ocidente adota o calendário ____________________ 

que tem como ponto de referência para a contagem do tempo o nascimento de Jesus Cristo.  

 

 

25) Toda sociedade possui bens que tem especial importância para ela, são os Patrimônios culturais 

que podem ser materiais, imateriais e naturais. Abaixo tem exemplo desses Patrimônios. Marque 

um X nas alternativas corretas:  

 

Patrimônio material: 

(    ) Festas e praças             (    ) Prédios e museus               (    ) Cachoeiras e museus 

 

Patrimônio Imaterial: 

(    ) Festas e praças               (    ) Danças e florestas             (    ) Festas e danças 

 

Patrimônio Natural: 

(    ) Cachoeiras e florestas        (    ) Florestas e festas         (    ) Cachoeiras e prédios 

 
 

26) 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. 

 

 

27) 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) Neste período ocorreu a sedentarização com a prática da agricultura e a domesticação de 

animais.  

C) Os seres humanos não falavam, apenas emitiam ruídos para se comunicarem. 

D) A sociedade já utilizava a escrita. 

 

 

 

 



28) Observe a imagem sobre arte rupestre e responda: 

 

No Paleolítico (Idade da Pedra Lascada) destacou-se a arte 

rupestre. Qual das alternativas abaixo explica o que era a 

arte rupestre? 

 

A) A arte Rupestre era composta por representações 

gráficas (desenhos, símbolos, sinais) feitas em paredes de 

cavernas ou pedras pelos homens do período Paleolítico. 

B) Tipo de arte feita na Pré-história que se baseava na 

pintura de quadros e escultura em madeira. 

C) Estilo artístico desenvolvido na Pré-História onde os artistas podiam expor suas obras de arte em 

pequenos museus e galerias de arte. 

D) Eram pinturas baseadas no estilo Greco-romano. 

 

 

29) Em relação ao surgimento dos primeiros seres humanos é correto afirmar: 

 

A) A invenção da escrita, da roda, do fogo é o que caracteriza os povos, considerados com história, 

que se estabeleceram às margens do rio Nilo, há milhões de anos. 

B) A história da humanidade teve início na região conhecida na Antigüidade por Mesopotâmia, 

quando se inventou a escrita. 

C) As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a história humana teve início há um milhão de 

anos, em várias regiões do globo terrestre, simultaneamente. 

D) Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano 

com os quais teve início a história da humanidade. 

 

 

30) O fato que marcou o início da civilização e dividiu a evolução da humanidade em Pré-História e 

História foi a ____________________________________________________________________ . 


