
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Orientações para as atividades 

-  Questões de 01 à 10 para fixar conteúdos 

-  Questões de 11 à 20 para revisão do TAB 

1) Assinale a alternativa que melhor completa a frase:   

A Pré-História é o período histórico que começa com o surgimento da humanidade, e se encerra... 

a) com o desenvolvimento da escrita. 

b) com a invenção das primeiras ferramentas. 

c) com o início da agricultura. 

d) quando as pessoas começaram a usar roupas. 

 

2)  Em qual parte do planeta surgiu a humanidade?  

_______________________________________________________________________________________________ 

3)  Explique a transição do nomadismo para o sedentarismo. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3)  Você estudou sobre a origem e o desenvolvimento tecnológico da humanidade na Pré-História. Com base nestes 

conhecimentos, selecione a alternativa correta. 

a) Apenas o homo sapiens é considerado uma espécie humana. 

b) O homo habilis já dominava o fogo e produzia ferramentas de metal. 

c) Controlar o fogo foi importante para garantir a segurança, o calor e uma alimentação mais rica.  

d) A Revolução Neolítica aconteceu quando os homens deixaram a agricultura para se tornar nômades.  

 

4) As marcas da presença humana no período paleolítico podem der vista até hoje: 

a. (   ) Nas esculturas de bronzes 

b. (   ) Em pinturas rupestres 

c. (   ) Nas cavernas através das plantas locais  

d. (   ) Nas esculturas encontradas nas margens dos rios antigos 

 

 

 

 

Sistema Educacional Sophos 

Aluno (a): _______________________________________________ 

Disciplina: História               Turma: 4ºano/9     Professora: Rogéria Leão     Data: ____/ ____ / 20 

 



 

5)  Observe o mapa e responda: Qual o número indica a migração de pessoas para a América? 

 
 

6) Os primeiros grupos humanos viveram no mesmo período que os dinossauros? Comente sua resposta. 

 

 

 

 

7) Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas corretamente 

Os  primeiros habitantes do continente americano eram__________________ e viviam da ____________, coleta e 

______________ 

a) nômades/ pesca /caça 

b) sedentarismo/coleta/caça 

c) nômade/agricultura /pesca 

d) nomade/cafecultura/caça  

8) Nesse período, os grupo humanos viviam em estado natural, ou seja, integrados à natureza: coletavam frutos, 
grãos, raízes, pescavam e caçavam animais: 

                              (     )paleolítico                                                     (    ) neolítico  



 
 
 
 
 

 

9) Qual ciência estuda os dinossauros? 

a) Arqueologia 

b) Geologia 

c) Paleontologia 

d) Geografia 

10)Analise a imagem abaixo. Assinale apenas uma alternativa. 

 

a. (   )Comoa cor da pele dos seres humanos foi alternando ao longos dos anos. 

b. (   ) Como o ser humano foi ficando mais alto ao longo do s anos. 

c.(    ) A evolução. 

d. (    ) Como o macaco se parecem com os seres humanos. 

11)  O que são os sambaquis?  

a) São as terras onde vivem os indígenas hoje. 

b) São lugares na África onde surgiram os primeiros seres humanos do planeta.  

c) São os sítios arqueológicos do litoral brasileiro que foram formados pelas pessoas que ali viveram na Pré-História.  

d) São as terras onde viveram os Homo sapiens neanderthalensis, ou homens de Neanderthal. 

 

12) Qual a importância dos vestígios pré-históricos, encontrados em locais como os sambaquis, para o estudo dos 

nossos antepassados? 

 

 

 

 

 

 

 



 

13) Sobre os animais da Pré-História brasileira, resolva as atividades. 

a) Explique o que é megafauna. 

 

 

 

 

 

b) Identifique e circule exemplos da megafauna brasileira 

 

 

 

14) Como você estudou existem várias teorias para achegda dos seres humanos à América. Agora é a sua vez: Como 

você ache que os primeiros seres humanos chegaram aqui? Represente no espaço abaixo a sua teoria por meio de 

um desenho, texto ou de uma linha do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

15) Com base na Pré-História brasileira, faça as atividades a seguir. 

a) Explique quem foi Luzia. 

 

 

 

 

b) quais eram as caracteristicas físicas de Luzia? 

 

 

 

 

16) Observe a imagem. 

                                

                                   

                                                                                     https://arteref.com/artes 

 

a) O que a imagem apresenta? 

 

 

b) Desenvolva uma legenda para essa imagem , explicando o que ela significa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arteref.com/artes


 

17) Comente nas linhas abaixo o que são sítios arqueológicos. 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 18) Explique a teoria da chegada dos seres humanos na América da arqueologa braileira Niède Guidon 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 19) Em que estado fica o sítio arqueologico da Serra da Capivara 

a) maranhão 

b) Piauí 

c) Santa Catarina 

d) Bahia 

 20) Comente sobre o trabalho do cientista dinamarques Peter Lund que veio ao Brasil em 1835. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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