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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 
 

 

 

 

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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Na pré-história ocorreram transformações importantes para a sobrevivência dos seres humanos e o 

desenvolvimento das primeiras comunidades. No paleolítico a manipulação do fogo permitiu que a 

espécie humana pudesse sobreviver num ambiente hostil e perigoso e melhorar a sua alimentação 

com o cozimento de alimentos. Mas foi no neolítico que as grandes transformações aconteceram. 

Os seres humanos passaram a domesticar animais e plantas e tornaram-se sedentários. A esse 

fenômeno chamamos de Revolução Agrícola.  

 Observe o mapa abaixo sobre a origem da agricultura e responda as questões a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quais 

são as regiões de origem das principais culturas agrícolas e criação de animais? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



2) Quais foram as plantas domesticadas e que deram origem a agricultura? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

3) Quais foram os animais domesticados? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

4) Qual foi o alimento produzido no território brasileiro no período? 

_______________________________________________________________________________. 

 

5) De acordo com o mapa, a agricultura se iniciou em diferentes continentes ao mesmo tempo ou foi 

descoberta por um povo, em determinado local, e depois se espalhou pelo resto do mundo? Justifique sua 

resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

ARTE RUPESTRE 

Os seres humanos do Paleolítico não produziram apenas objetos relacionados à sua 

sobrevivência, como armas para abater animais e utensílios para retirar a pele e cortar a carne. Eles 

também produziram pinturas e gravuras que exprimiam o cotidiano dos grupos humanos e o 

significado que davam à sua existência.  



Conhecidas como figuras rupestres, essas pinturas e gravuras foram feitas em paredes de 

cavernas ou em outros abrigos pré-históricos. As primeiras figuras rupestres eram desenhos de 

animais e foram feitas entre 35 e 30 mil anos atrás. Por volta de 17 mil anos atrás já eram 

produzidas figuras mais elaboradas, mas ainda sem proporção. Exemplo disso são os desenhos de 

animais encontrados na caverna de Lascaux, na França.  

Aproximadamente 5 mil anos mais tarde, as imagens ganharam mais realismo e proporção. 

As pinturas da caverna de Altamira, na Espanha, são um exemplo dessa nova fase. Por volta de 10 

mil anos atrás, as imagens passaram a representar também a figura humana em cenas de dança, luta 

e caça ou em rituais mágicos. Qual seria o significado das figuras rupestres? Seria um ritual para dar 

sorte às caçadas ou para tentar dominar as forças da natureza? Ou, ainda, um meio de compartilhar 

com a comunidade as situações do dia a dia? Os estudiosos ainda não chegaram a um consenso.  

 

 

Observe as imagens e responda as questões 6, 7 e 8. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

6) Há muitas hipóteses sobre o significado das pinturas rupestres. Em sua opinião, elas seriam parte 

de um ritual, uma forma de registro ou uma forma de expressão artística? Justifique sua resposta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

7)  Observe a imagem da pintura rupestre e descreva o que você vê nela. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

8) Imagine que você é um arqueólogo e encontra essa pintura rupestre. Que informações ela pode 

fornecer acerca do modo de vida das pessoas que a produziram? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

O texto a seguir trata de uma descoberta que transformou a vida do ser humano. Leia-o para 

responder as questões 9 e 10.  

 

Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande 

inimigo. Sem a Lua cheia, a negritude da noite, além de assustadora, era perigosa. Havia muitos 

predadores com sentidos aguçados, e que poderiam atacar facilmente enquanto dormíamos. O frio 

intenso era outro inimigo. Não eram fáceis os primeiros passos da humanidade, dados por 

antepassados muito diferentes de nós.  

Até que, um dia, talvez ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos 

primitivos descobriram algo que modificaria completamente o rumo da nossa evolução [...]. Ao 

dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os 

alimentos. Como nenhuma outra criatura do nosso planeta, conseguimos usar a nosso favor um 

fenômeno natural para ajudar a vencer as dificuldades diárias.  

OLIVEIRA, Adilson de. A descoberta que mudou a humanidade. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, 16 jul. 2010.  

 

 

9)  A qual descoberta o texto se refere? Quando ela teria ocorrido?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

10) Que benefícios, segundo o texto, essa descoberta trouxe para a vida humana? Cite exemplos de 

como essa descoberta está presente no nosso cotidiano. 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

11)  As marcas da presença humana no Período Paleolítico podem ser vistas até hoje: 

A) em pinturas rupestres 

B) nas esculturas de bronze 

C) nas cavernas através das plantas locais 

D) nas esculturas encontradas nas margens dos rios antigos 

 

12)  O que fez a diferença para a sobrevivência dos grupos humanos no Mesolítico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13) Qual descoberta do homem determinou o final do período Neolítico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14) Nesse período, os grupos humanos viviam em estado natural, ou seja, integrados à natureza: 

coletavam frutos, grãos, raízes, pescavam e caçavam animais: 

A) Paleolítico 

B) Neolítico 

C) idade dos Metais 

D) povos americanos 

 

15) A ________________ corresponde ao período que antecede a invenção da escrita e, 

consequentemente, da história. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita

