
I- OBJETO DE CONHECIMENTO: As origens da humanidade, seus deslocamentos e os 
processos de sedentarização:  

II- ATIVIDADES: 
Observe atentamente as imagens a seguir. 

Imagem 1 

 

Disponível em: https://www.significados.com.br/evolucao-humana/ Acesso em: 06 de jul. de 2020. 
 
Imagem 2 
 

Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criacionismo#/media/Ficheiro:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n_(Miguel_%C3%81ngel)
.jpg Acesso em: 06 de jul. de 2020. 

6º ANO 

 HISTÓRIA 

PERÍODO DE REVISÃO – 2ª semana 
Habilidades Essenciais:  
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua 
historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.  
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a 
natureza e a lógica das transformações ocorridas. 
Nome:  
Unidade Escolar: 



1. Sobre a imagem 1 responda: 
a) Identifique qual explicação para o aparecimento do ser humano na Terra ela representa? 
b) Ela representa quantas espécies na evolução humana e quais são elas? 
c) Faça uma pesquisa e identifique cada uma dessas espécies. 
d) De todas as espécies, qual foi a única que se espalhou e conquistou os cinco continentes 

do nosso planeta? 

 

2. Sobre a imagem 2 responda: 
a) Identifique qual explicação para o aparecimento do ser humano na Terra ela representa? 
b) Sobre esta explicação do surgimento do ser humano na terra, cite dois exemplos.  

 

3. Escreva com suas palavras o que consiste cada uma das duas explicações do surgimento do 
ser humano na terra. 

 

4. Do mesmo modo como a história foi dividida em períodos ou idades (Antiga, Média, Moderna e 
Contemporânea), os estudiosos realizaram uma periodização da Pré-história, embora esta seja 
constantemente questionada. Entretanto, os estudos pré-históricos propriamente ditos tendem 
a considerar os dois períodos, Paleolítico e Neolítico. No quadro a seguir identifique as 
características dos dois períodos.  

Paleolítico Neolítico 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.  A agricultura levou ao sedentarismo e, simultaneamente, às primeiras tentativas de 
domesticação de animais. Com base nas imagens e os textos já lidos identifique os tipos de 
sociedades retratadas nas imagens e descreva as modificações da natureza e da paisagem 
realizadas pelos dois diferentes tipos de sociedade. 

Disponível em: https://reflexoesdehistoria.wordpress.com/2011/01/19/emergencia-do-homem-e-da-civilizacao-parte-2/ 
Acesso em: 30 de mar. de 2020. 


