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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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A origem do ser humano: criacionismo e evolucionismo 

O Criacionismo é a teoria que defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria 

existente no universo foram criação de um Deus. Essa teoria baseia-se na Bíblia, no livro de 

Gênese. 

 CRIAÇÃO DE DEUS- 1. No princípio Deus criou o céu e a terra (...)3  Deus disse “ Haja 

Luz” e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz 

“dia”  as trevas “noite” (...) 24. Deus disse: “ Que a terra produza seres vivos segundo sua 

espécie: animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie”, e assim se fez (...)26. Deus 

disse: “ Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os 

peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam 

sobre a terra.”27. Deus criou o homem a sua imagem à imagem de Deus eles os criou, homem e 

mulher ele os criou. Bíblia de Jerusalém. Gênesis 1: 1,3,24,26,27. 

 De acordo com os criacionistas a criação ocorreu em seis dias de vinte quatro horas. As 

condições de vida no planeta eram bem diferentes da atualidade. Séculos depois, o planeta sofreu 

profundas mudanças, por meio de uma catástrofe global, conhecida como Dilúvio. Muitas espécies 

de plantas e animais ( incluindo os dinossauros ) foram extintos naquela ocasião.  Para os 

criacionistas, a humanidade tem sua origem nos seres humanos que sobreviveram ao Dilúvio. Os 

diversos grupos humanos desenvolveram diferentes línguas, costumes, culturas, mas todos formam 

a chamada espécie humana. A partir de sua criatividade e sua relação com vários ambientes, 

organizaram-se diferentes sociedades.   

  O Evolucionismo Baseia-se nos estudos de Charles Darwin, que afirmou no século XIX 

que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Os seres 

vivos teriam passado por uma seleção natural provocada pelas mudanças no meio ambiente; sendo 

assim, só as espécies capazes de se adaptarem teriam sobrevivido. Segundo ele 

seres humanos e macacos teriam descendido de um ancestral comum. 

  ORIGEM DAS ESPÉCIES – CHARLES DARWIN - Publicada em 24 de Novembro de 

1859, a obra “A ORIGEM DAS ESPÉCIES” , de Charles Darwin. Suas ideias básicas são: 1- O 

processo de evolução das espécies é gradual e contínuo. 2- Todos os seres vivos descendem, em 

ultima instância, de um ancestral comum. 3- O mecanismo pelo qual os seres vivos mudam e 

evoluem é a seleção natural: os indivíduos mais adaptados ao meio ambiente conseguem melhores 

resultados na luta pela sobrevivência. 

  De acordo com o modelo da evolução, todas as formas de vida da atualidade são resultados 

de um processo de evolução que ocorre há bilhões de anos. As mudanças nos seres vivos, portanto, 

não ocorrem de um dia para o outro, mas precisam de muito tempo para que aconteçam. 

 No caso da formação do ser humano, o modelo evolucionista propõe que sua origem está 

ligada a um ancestral muito antigo, que teria sido também ancestral dos antropoides (macacos ). 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



Etapas da evolução humana 

Primatas: Os mais antigos viveram há cerca de 70 milhões de anos. Esses mamíferos de pequeno 

porte habitavam as árvores das florestas e alimentavam-se de folhas e insetos. 

Hominoides: São primatas que viveram entre aproximadamente 22 e 14 milhões de anos atrás. 

O procônsul, que tinha o tamanho de um pequeno gorila, habitava em árvores, mas também descia 

ao solo; era quadrúpede, isto é, locomovia-se sobre as quatro patas. Descendente do procônsul, 

o kenyapiteco às vezes endireitava o corpo e se locomovia sobre as patas traseiras. 

Hominídeos: Família que inclui o gênero australopiteco e também o gênero humano. 

O australopiteco afarense, que viveu há cerca de 3 milhões de anos, era um pouco mais alto que o 

chimpanzé. Já caminhava sobre os dois pés e usava longos braços se pendurar nas  árvores. Mais 

alto e pesado, o australopiteco africano viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos. Andava ereto e 

usava as mãos para coletar frutos e atirar pedras para abater animais. 

Homo habilis: Primeiro hominídeo do gênero Homo. Viveu por volta de 2,2 milhões a 780 mil 

anos. Fabricava instrumentos simples de pedra, construía cabanas e, provavelmente, desenvolveu 

uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. 

Homo erectus: Descendeu do Homo habilis, viveu entre 1,5 milhões de anos e 300 mil anos. Saiu 

da África, alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Fabricava instrumentos de pedra mais 

complexos e cobria o corpo com  peles de animais. Vivia em grupos de vinte a trinta membros e 

utilizava uma linguagem mais sofisticada. Foi o descobridor do fogo. 

Homem de Neandertal: Provável descendente do Homo erectus, viveu há cerca de 200 mil a 30 

mil anos. Habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. 

Enterrava os mortos nas cavernas, com flores e objetos. Conviveu com os primeiros homens 

modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. 

Homo sapiens: É a espécie da qual fazemos parte. Originou-se na África e depois se espalhou por 

todos os continentes, adaptando-se a diferentes ambientes. Descendente do Homo erectus, surgiu 

entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno. Deixou variados instrumentos de 

pedra, osso e marfim. Desenvolveu a pintura e a escultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Preencha as cruzadas de acordo com o enunciado abaixo: 

      A)        

              

              

              

              

B)              

              

              

              

C)              

              

              

              

    D)          

              

              

E)              

              

 

A) É o nome dos vestígios que os seres humanos deixam durante a sua passagem pela terra. 

B) Essa espécie de  hominídeo  viveu cerca de 1,5 milhões de anos atrás. É descendente direto do 

Homo habilis. Aperfeiçoou instrumentos de pedra e foi o primeiro a aprender a usar o fogo. 

C) Com relação às origens do ser humano,  a teoria em questão defende que a vida, o universo e 

todos os seres existentes não passaram a existir do nada sem que houvesse um ser superior e eterno, 

que os tivesse concebido inteligentemente. 

D) É um tipo de fonte histórica, em que  podemos citar como exemplos as cantigas, as lendas, e  as 

entrevistas.  

E) A teoria do criacionismo baseia-se na _________, no livro de Gênese. 

A palavra que completa a lacuna e a cruzada  acima é: 

 

 

2) Ao longo de milhões de anos, foram ocorrendo mudanças no meio ambiente. Os seres vivos que 

conseguiram adaptar-se sobreviveram e evoluíram, enquanto aqueles que não conseguiram se 

adaptar desapareceram. Este processo de evolução e adaptação recebeu o nome de: 

A) Hominídeos 

B) Seleção natural 

C) Seleção sapiens 

D) Seleção australopiteca 



O desenvolvimento das capacidades comunicativas permitiu que a humanidade se organizasse mais 

e cooperasse melhor com os seus semelhantes, estabelecendo condições mais adequadas para 

aprimorar o raciocínio, o pensamento, a linguagem e a cultura. Todo esse lento processo começou 

há cerca de dois milhões de anos, quando ele foi capaz de transformar as pedras em instrumentos 

para cortar, raspar e construir abrigos, o que o tornou mais apto para a atividade da caça e, ao 

compartilhar alimentos com o seu grupo, acelerou a sua socialização. 

 

 

 

 

 

 

3) A imagem e o texto  acima trata-se do: 

_______________________________________________________________________________________. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4) Observe a imagem acima e explique  a  teoria  defendida  por  Charles  Darwin em relação  as  

origens  das  espécies. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 



5) Preencha a cruzadinha a seguir:  

 

   A)  A            

    B) M            

C     É            

  D)   R            

E)     I            

    F) C            

    G) A            

 

A. Montanha formada por conchas e restos de peixes encontrada nas zonas litorâneas do 

Brasil. 

B. Animal antepassado do elefante. 

C. Um dos sítios arqueológicos mais antigos da América. 

D. Atividade que complementou a caça, a coleta e a pesca, mas não a substituiu. 

E. Nome de um dos primeiros alimentos cultivados na América do Sul. 

F. Atividade de subsistência desenvolvida pelos primeiros habitantes da América. 

G. Ocorrido no planeta há cerca de 10 mil anos, modificou a vegetação de algumas regiões 

e causou a extinção de muitos animais. 

 

6) Observe o mapa abaixo e responda as questões a seguir: 

 
Disponível em: https://www.behance.net/gallery/8561299/HUMAN-EVOLUTION 

https://www.behance.net/gallery/8561299/HUMAN-EVOLUTION


 

A) Qual o tema do mapa?  

 

____________________________________________________________________________. 
 

B) Observando o mapa, em qual época ocorre o surgimento do Homo sapiens? Em qual lugar? 
 

____________________________________________________________________________. 
 

C) Segundo o mapa qual foi a rota usada pelo Homo sapiens para chegar a América? Em qual 

época ele chega à América do Sul?  

____________________________________________________________________________. 

 

D) Porque foi possível para o Homo sapiens utilizar a rota destacada pelo mapa para chegar à 

|América? Qual fator climático ocorria no planeta naquela época? 

____________________________________________________________________________. 

 

 

7) Leia as afirmações abaixo e escreva V (verdadeiro) e F (falso): 

A) ( ) O período Paleolítico se iniciou com o aparecimento do australopiteco e estendeu-

se até o surgimento da escrita. 

B) ( ) No Paleolítico, o ser humano aprendeu a lidar com o fogo, a produzir e a utilizar 

ferramentas. 

C) ( ) Os homens do Paleolítico eram sedentários e produziam o próprio alimento. 

D) ( ) No Neolítico, os homens se abrigavam em cavernas e realizavam a caça, a pesca e a 

coleta. 

E) ( ) No Neolítico ocorreu a Revolução Agrícola permitindo a criação de um excedente 

de produção e uma melhor alimentação para as comunidades humanas. 

F) ( ) O período Neolítico foi caracterizado pela sedentarização do homem que passou a 

se estabelecer em um local para praticar a agricultura junto com a caça e pesca. 

 

8) (ENEM – Adaptado) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e 

vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura 

e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento 

para outro lugar. 

HALL, P.P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 

O texto refere-se ao movimento migratório denominado: 

A) nomadismo. 

B) êxodo rural. 

C) arte rupestre. 

D) sedentarismo. 

 

 

 

 

 



Leia a reportagem abaixo e responda as questões de 9 a 13: 

 

Record é condenada a pagar dois milhões de reais por pintar de branco arte 

rupestre em Diamantina 

Emissora cobriu com tinta grafismos pré-históricos em área que foi de cenário da série ‘Rei Davi’ 

 

POR REGIANE OLIVEIRA  

SÃO PAULO - 17 FEB 2020 - 13:17 BRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem mostra a sobreposição de camada branca ao grafismo rupestre em Diamantina. 

DIVULGAÇÃO MPMG 

A arte pré-histórica preservada durante séculos em uma parede na cidade de Diamantina, em 

Minas Gerais, já não existe mais. Foi apagada —ou melhor, pintada de branco— para compor o 

cenário da minissérie bíblica Rei Davi, da Record. Quase dez anos depois da gravação da 

minissérie, a emissora foi condenada em segunda instância a pagar dois milhões de reais por ter 

coberto com tinta a parede com arte rupestre. 

O cenário natural da Serra do Pasmar, no Alto Jequitinhonha, à primeira vista, parecia ideal 

para as gravações (...) no entanto, a equipe optou por modificar a paisagem. Um relatório de 

análises químicas no sítio arqueológico mostrou a presença de tinta branca vinílica na área de 

patrimônio cultural utilizada para gravação. 

Na sua defesa (...) , a Record nega que seja possível relacionar a tinta que existe no local à 

sua presença, (...), a empresa de comunicação afirmou que a gravação da minissérie gerou 

benefícios ao município de Diamantina, tais como o acréscimo no turismo e projeção nacional e 

que, por isso, não deveria pagar indenização por danos sociais. Destacou ainda que não havia 

registro de que o local utilizado para as gravações era sítio arqueológico ou área de preservação. (...)  

O centro histórico de Diamantina, uma cidade colonial encravada em meio a montanhas, é 

reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade por manter preservada a memória dos 

garimpeiros de diamantes do século XVIII que exploraram a região. Mas pesquisas (...) apontam 

que Diamantina e os municípios de entorno têm uma história muito mais antiga a ser explorada. 

https://brasil.elpais.com/autor/regiane-oliveira/
https://brasil.elpais.com/acervo/2020-02-17/
https://brasil.elpais.com/tag/minas_gerais
https://brasil.elpais.com/tag/rede_record
https://brasil.elpais.com/tag/pintura_rupestre
https://brasil.elpais.com/tag/yacimientos_arqueologicos
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/historic-centre-of-diamantina/


A Serra do Pasmar foi considerada de alto potencial arqueológico segundo trabalhos do 

professor Andrei Isnardis, da UFMG, realizados a partir de 2009. Escavações encontraram pinturas 

rupestres e vestígios líticos (local de retirada de ferramentas de pedras) dos grupos pré-históricos 

que habitaram a região há até 11.000 anos. Indícios mostram que a área pintada pela Record tem 

registros arqueológicos de até 4.000 anos, antes do início da invasão colonial. “Em toda região, 

temos cerca de 220 sítios arqueológicos registrados”, afirma o pesquisador. 

Isnardis explica que comparada com outras áreas de Minas Gerais, a região de Diamantina é 

bastante preservada. “A população local intervém menos. Muitos (...) utilizam os abrigos rochosos 

[onde estão localizadas as pinturas rupestres], mas não são frequentes rabiscos”, afirma. (...) “O 

caso da Record é diferente, fruto de um profundo desconhecimento do valor das pinturas rupestres e 

do patrimônio arqueológico”, afirma. 

Esse desconhecimento se reflete, inclusive, no impasse entre os desembargadores de 

segunda instância quanto ao preço a ser pago por quem destrói um patrimônio arqueológico. (...) 

Se é possível colocar um preço no que foi perdido? “É um exercício que não sou capaz de 

fazer… porque não tem preço. Estamos falando de outro tipo de valor. Um valor histórico, cultural, 

antropológico, humano, de pessoas que tinham um outro modo de vida. A pintura rupestre é o 

vestígio mais visível de outros povos. É inestimável”, lamenta Isnardis. 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-16/record-e-condenada-a-pagar-dois-milhoes-

de-reais-por-pintar-de-branco-arte-rupestre-em-diamantina.html (acesso em: 21 de abril de 2020). 

 

 

 

9) Onde se localiza o sítio arqueológico abordado na reportagem?  

_______________________________________________________________________________. 

 

10) O que a arte rupestre pode trazer de importante para o estudo da pré-história?  

_______________________________________________________________________________. 

 

11) Por que a cidade de Diamantina é considerada Patrimônio Histórico da humanidade? Que 

período da História do Brasil ela surgiu?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

12) Na opinião do pesquisador Andrei Isnardis, citado pela reportagem, o valor estabelecido pelo 

juiz e que deve ser pago pela Record pela destruição da arte rupestre, é justo? Quais são os 

argumentos do pesquisador?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

https://brasil.elpais.com/tag/colonialismo
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-16/record-e-condenada-a-pagar-dois-milhoes-de-reais-por-pintar-de-branco-arte-rupestre-em-diamantina.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-16/record-e-condenada-a-pagar-dois-milhoes-de-reais-por-pintar-de-branco-arte-rupestre-em-diamantina.html


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

13) Na sua opinião, por que a arte rupestre deve ser preservada como patrimônio histórico? 

[Resposta pessoal]. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

TEXTO: Pré-história 

A Pré-História é o período que acompanha a evolução da Terra, do homem e todos os seres vivos. O 

estudo da Pré-História permite-nos acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros 

hominídeos até o surgimento de ferramentas que possibilitaram o aperfeiçoamento no estilo de vida 

dos seres humanos. A Pré-História tem como ponto de partida o surgimento dos primeiros 

hominídeos, cerca de 3 milhões de anos atrás, encerrando-se quando é desenvolvida a primeira 

forma de escrita pela humanidade, marco que aconteceu por volta do ano 4.000 a.C (antes de 

Cristo). Esse período é dividido, basicamente, em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Um dos 

grandes marcos da Pré-História é o surgimento do homo sapiens sapiens, a nossa espécie humana, 

que apareceu há 300 mil anos, aproximadamente. 

 Divisão A Pré-História é um período de tempo consideravelmente extenso e sua nomenclatura teve 

origem no século XIX. Nessa última época, os estudiosos das ciências humanas tinham uma visão 

de que só era possível existir História, enquanto ciência, caso houvesse escrita. E como esse século 

acompanha o desenvolvimento humano em um momento que não havia escrita, tal momento foi 

nomeado de Pré-História, isto é, foi considerado um período anterior à existência da História 

humana. Os períodos da Pré-História são os seguintes: 

Paleolítico  

O Paleolítico é conhecido também como Idade da Pedra Lascada porque os objetos utilizados 

pelos grupos humanos desse período, para sua sobrevivência cotidiana, eram produzidos desse 

material. O Paleolítico é um período que se estendeu de 3 milhões de anos atrás até 10.000 a.C., 

sendo dividido em três fases, que são: Paleolítico Inferior, Médio e Superior. 

Obviamente, cada um desses períodos possui sua particularidade, e acompanharemos um resumo de 

hominídeos desenvolveram a habilidade de produzir ferramentas para sua sobrevivência. Os 

primeiros hominídeos a desenvolverem tais habilidades foram o homo habilis e o homo erectus 

(este conhecido também por ser o primeiro a ficar em postura ereta). Essa fase teve extensão de 3 



-se de 250 mil anos 

até 40 mil anos atrás, aproximadamente. A grande marca desse período é a presença do homem de 

neandertal (homo neanderthalensis), hominídeo que viveu na Eurásia ainda no período do 

Paleolítico Inferior. O Neandertal ficou muito conhecido por ser uma espécie de hominídeo com 

tamanho inferior a 1,70 m, por ter um corpo mais robusto e uma capacidade maior de reter calor 

nele. Ele viveu no mesmo período que o homo sapiens, já que este surgiu há 300 mil anos. No 

Paleolítico Médio, os estudos arqueológicos apontam que o estilo de vida dos hominídeos tornou-se 

mais sofisticado, pois novos tipos de ferramentas haviam sido desenvolvidos e o uso do fogo havia 

sido amplamente difundido. Os especialistas apontam que o uso do fogo tornou-se comum no 

período entre 100 mil e 50 mil anos atrás. 

 O Paleolítico Superior é a última fase do período Paleolítico e estendeu-se de 50.000 a.C. até 

10.000 a.C. A quantidade de ferramentas utilizadas pelo ser humano era vasta, e foram encontrados 

machados, anzóis, agulhas, arpões, dardos etc. Além disso, a variedade de alimentos consumidos 

pelo homem aumentou e os grupamentos humanos foram tornando-se mais complexos. Essa época 

também ficou marcada pelo desenvolvimento das primeiras formas de arte dos seres humanos. A 

arte pré-histórica mais conhecida é a pintura rupestre, aquela realizada nas paredes de cavernas. De 

uma forma geral, podemos considerar, então, que o Paleolítico foi um período em que o ser humano 

sobrevivia exclusivamente da coleta e da caça e, portanto, para garantir seu sustento, principalmente 

no que se relaciona com a caça, era necessário a elaboração de ferramentas (armas) para ajudar na 

obtenção do alimento. 

O ser humano, portanto, era nômade, pois, uma vez esgotados os recursos de determinada área, 

mudava-se para outra, a fim de poder coletar e caçar. As ferramentas produzidas eram feitas de 

ossos, pedra lascada e também marfim. A temperatura da terra era mais fria e isso forçava o homem 

a morar em cavernas para proteger-se do frio. Na fase final do Paleolítico, os especialistas apontam 

que as primeiras experiências religiosas começaram a ser desenvolvidas, e essa sofisticação da vida 

humana, aliada à possibilidade desse “senso religioso”, levou o homem a desenvolver ritos 

funerários para enterrar seus mortos. Mesolítico O Mesolítico é uma fase intermediária e entendida 

pelos especialistas como uma fase de transição entre Paleolítico e Neolítico. O Mesolítico, 

conforme apontam os especialistas da área, foi um período reservado apenas às regiões nas quais 

aconteceram ciclos intensos de glaciação. Sendo assim, aponta-se que a Eurásia foi um local no 

qual o Mesolítico aconteceu e estendeu-se, aproximadamente, de 13.000 a.C. a 9.000 a.C. Os 

grupos humanos que sobreviviam somente da caça entraram em decadência, uma vez que aqueles 

que sobreviviam também da coleta começaram a sobressair-se. O fim desse período aconteceu com 

o desenvolvimento da agricultura. 

Neolítico O Neolítico ou Idade da Pedra Polida é o último período pré-histórico e estendeu-se de 

9.000 a.C. até 4.000 a.C. Os marcos importantes do Neolítico são o desenvolvimento da agricultura 

e o desenvolvimento da primeira forma de escrita. Lembrando que essas datas são aproximativas e o 

desenvolvimento humano nunca foi uniforme, ou seja, existem grupos que só foram desenvolver 

uma forma escrita, por exemplo, séculos depois da primeira escrita que surgiu. O desenvolvimento 

da agricultura permitiu que o estilo de vida da humanidade fosse transformado radicalmente, pois, 

com ela, o ser humano era capaz de produzir seu próprio alimento e não era mais dependente 

daquilo que caçava e do que coletava da natureza. O impacto disso foi que o ser humano passou a 

desmatar florestas para criar seus campos de cultivo e tornou-se sedentário. A sedentarização do 



homem proporcionada pelo desenvolvimento da agricultura também possibilitou-lhe domesticar 

animais que poderiam, principalmente, servir de alimento, caso o cultivo agrícola não fornecesse o 

sustento necessário. A domesticação dos animais também esteve relacionada com o trabalho 

agrícola e com a locomoção e transporte de carga. Com essa sedentarização, os grupos humanos 

foram reunindo-se em número cada vez maior, e o crescimento desses grupamentos resultou no 

surgimento das primeiras cidades do mundo. O desenvolvimento das cidades causou também o 

desenvolvimento da arquitetura, que permitiu a construção de casas mais bem elaboradas e outras 

construções. A olaria também surgiu durante esse período e, assim, começaram a ser desenvolvidos 

utensílios de cerâmica. Durante o final do Neolítico, desenvolveu-se a metalurgia, e assim o ser 

humano tornou-se capaz de produzir ferramentas de metal. Nesse período, na medida em que os 

grupos de seres humanos cresceram, tornavam-se mais complexos e mais desiguais, já que pessoas 

que ocupavam cargos de relevância na administração dos recursos foram tornando-se mais 

influentes e poderosas. 

Divisão do trabalho  

Os grupamentos humanos foram sofisticando-se e, como consequência, a divisão do trabalho foi 

sendo definida. Com isso, a convenção foi de que os homens foram responsabilizados pela caça, e 

as mulheres, pela coleta e pelo trabalho agrícola, quando esse surgiu no Neolítico. A respeito dessa 

divisão, a socióloga alemã Maria Mies afirma que a sobrevivência humana durante o período pré-

histórico era, em grande parte, responsabilidade do trabalho feminino. Isso porque estudos 

realizados na área indicam que a porcentagem de alimentos consumidos por meio da coleta e da 

agricultura (realizadas pela mulher) era superior à quantidade de alimentos oriundos da caça. O 

estudo da Pré-História também inclui a análise das formas de arte que foram realizadas nesse 

período. Os especialistas ainda não têm certeza dos motivos pelos quais os homens pré-históricos 

fizeram tais registros, mas sugerem que eles poderiam ser apenas um registro da “arte pela arte”, 

bem como poderiam ser um registro que realizasse uma conexão do homem com a natureza em um 

plano espiritual. A principal forma de arte desse período são as pinturas rupestres, que eram 

realizadas nas paredes das cavernas. Essas pinturas remontam 40 mil anos atrás e representavam 

grupos de animais ou o ser humano em meio a atividades cotidianas. Eram usados materiais como 

terra, carvão, sangue, entre outros, nessas pinturas. No período pré-histórico, também eram 

realizadas esculturas pequenas. As mais famosas são as estatuetas de Vênus, isto é, pequenas 

estátuas de mulheres com formas corporais voluptuosas. A mais famosa dessas estatuetas é a Vênus 

de Willendorf, que foi localizada na Áustria e remonta a 25 mil anos atrás. Por fim, vale destacar as 

construções megalíticas, que eram basicamente grandes construções feitas em pedra. Os 

especialistas não sabem ao certo a razão pela qual esses monumentos eram construídos. O 

monumento megalítico mais conhecido é o de Stonehenge, localizado na Inglaterra. 

Pré-História brasileira 

 O que é referido aqui no texto como Pré-História brasileira é nomeado pelos especialistas como 

História pré-cabralina do Brasil, isto é, a história dos povos indígenas que habitavam o Brasil antes 

da chegada dos portugueses com a expedição de Pedro Álvares Cabral. Até a divisão dos períodos 

no estudo da Pré-História brasileira é diferente porque aquela divisão tradicional em Paleolítico, 

Mesolítico e Neolítico não é utilizada no país.  



A divisão no estudo da história pré-cabralina utiliza as épocas geológicas como marco. Assim, a 

divisão está em pleistoceno (mais de 12 mil anos atrás) e holoceno (de 12 mil anos atrás até a 

chegada dos portugueses em 1500). 

 O grande debate que envolve a história pré-cabralina é o momento em que os primeiros grupos 

humanos chegaram à América e penetraram o território brasileiro. Grande parte das evidências 

apontam que o homem chegou à América por volta de 22.000 anos atrás. No entanto, pesquisas 

recentes encontraram sinais de presença humana que remontam a 43.000 anos atrás. Isso tem gerado 

muito debate entre os especialistas.  

Outra questão importante, como aponta o geógrafo Aziz Nacib Ab’Sáber, é a inexistência de 

resquícios de habitação humana no litoral em períodos anteriores a 6.000 anos atrás. De 6.000 em 

diante, os principais registros são os sambaquis, depósitos de materiais orgânicos feitos pelo ser 

humano. Para isso, os especialistas apontam que, provavelmente, a ausência desses registros está 

relacionada com o aumento do nível do mar que aconteceu por volta de 13.000 anos atrás.  

Para saber mais: 

 Documentário Vivendo entre feras 

PARTE 01 Homem Pré-Histórico - Vivendo Entre as Feras_Ep.01 (Caçar ou ser Caçado) 

https://www.youtube.com/watch?v=sCBMPug_fE8  

PARTE 02 Antes de Dominarmos a Terra: Dominando as Feras 

https://www.youtube.com/watch?v=-4H2l6FZua0  

JOGOS Chuck (Mega Drive) Joe & Mac (Super Nintendo) Far Cry Primal: PlayStation 4, Xbox 

One, Microsoft Windows 

 

 

14) Na transição do Paleolítico Superior para o Neolítico (entre 10 000 a.C. e 7000 a.C.) uma das 

principais mudanças para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar: 

 

A) o aparecimento da linguagem falada;  

B) a domesticação dos animais e plantas, isto é o aparecimento da agricultura e do pastoreio; 

C) o aparecimento da magia e da arte; 

D) o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental. 

 

 

15) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua 

subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados 

os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar.HALL, P. P. Gestão 

ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 

O texto refere-se ao movimento migratório denominado 

A) pendularismo.  B) êxodo rural. 

 

C) nomadismo  D) transumância. 


