
 

 

6º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março. 

 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
História  – Professor Admilson 

 

 

Os primeiros Povoadores da Terra 
 
Questão 01)  
Com base no livro e nos seus conhecimentos, responda. 
O que são fósseis? Dê exemplos.  
 
Questão 02)  
Imagine que um cientista encontrou as partes do corpo de um indivíduo que viveu há milhões de anos. 
 

A) O que o do osso desse indivíduo nos informa? 

B) O que se pode saber com base em um dente? 

 
Questão 03)  
Escreva (P) ao lado das frases que dizem respeito ao modo de vida dos seres humanos do Paleolítico e (N) ao 
lado daqueles relativos ao Neolítico. 
 
(   ) Usavam principalmente a pedra, além do osso e da madeira. 
(   ) Consumiam grãos cultivados, leite e carne de animais domesticados. 
(   ) Eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa. 
(  ) Conseguiam produzir do próprio alimento e não precisavam mais se mudar constantemente. 
(  ) Alimentavam-se de carne de animais e peixes e dos frutos e raízes que conseguiam obter, por isso eram 
chamados de caçadores e coletores. 
(  ) Utilizavam pedra polida e metais, como o cobre, o bronze e o ferro.  
 
Questão 04)  
No Paleolítico, os seres humanos aprenderam a fazer fogo, o que tornou possível a eles:  

A) Sobreviver ao frio intenso. 

B) Ter luz à noite. 

C) Afugentar animais. 

D) Cozinhar ou assar alimentos. 

E) Todas as alternativas anteriores.  

 
Questão 05) Assinale a alternativa INCORRETA, e corrija-a   
A prática da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudança como 

A) a sedentarização; sobrevivendo do cultivo e do pastoreio, os seres humanos passaram a produzir seu 

próprio alimento e não precisaram mais mudar constantemente de lugar. 

B) a descoberta de novos instrumentos de trabalho (o machado de pedra com cabo, para derrubar árvores; 

e enxada, para limpar e terreno; e a foice, para cortar mato).  

C) a invenção da cerâmica ( barro modelado e cozido); os grupos humanos passaram a necessitar de 

recipientes em que pudessem cozinham; armazenar e transportar cereais. 

D) A diminuição da população; com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria da conservação 

dos alimentos, diminuiu o número de crianças e as pessoas passaram a viver menos tempo.  
 


