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1. Observa atentamente as seguintes figuras: 

 

 

 
       A                 B                  C                        D 

 

1.1  Identifica os diferentes hominídeos representados nas figuras.  

  A _________________ B_________________________ C________________ D___________ 

 

1.2 Explica por palavras tuas o significado da palavra Hominização:  

  

 

2. Observa as seguintes gravuras, referentes aos instrumentos utilizados pelo homem do 

Paleolítico. 

 

 
 

                                A                                      B                                                C 

 

2.1 Identifica os instrumentos assinalados com as letras A, B e C:  

 

 

2.2 Para que serviam os instrumentos A e B? 3% 
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3. Observa a figura 1: 

 

 
3.1 A que fase de hominização se liga a figura 1.  

    

                                                                  

   Lê o seguinte texto                                           

Pela primeira vez na História, uma criatura da Natureza passava a dirigir uma das 

grandes forças da Natureza. (…) Mas ao alimentar e ao apagar o fogo, ao transportá-lo e 

servir-se dele, o Homem deu um passo revolucionário que o afastou do comportamento 

dos outros animais. Estava a afirmar a Humanidade e a fazer-se a si próprio. 

Gordon Childe, V. O Homem Faz a Si Próprio, Ed. Cosmos, Lisboa, 1974. 

                        

3.2. Partindo do texto, explica porque poderemos afirmar que o domínio do fogo mudou a vida do 

homem? Justifica.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

4. Observa a arte representada nas gravuras: 

 

 
 

 

 

4.1. Aponta duas razões que levaram o homem primitivo a criar este tipo de arte.  

 

4.2 Caracteriza por palavras tuas, as características deste tipo de arte. 

 

4.3. Identifica duas regiões da Europa onde se encontram vestígios desta arte.  

 

4.4 Das seguintes afirmações, assinala com um V as verdadeiras e com um F as falsas. 

 

 De seguida corrige as falsas na linha de baixo. 

 

_____ Os mais antigos hominídeos surgiram no continente Asiático. 

_______________________________________________________________________ 

_____ A hominização foi o lento processo de evolução física e intelectual do homem. 

_______________________________________________________________________ 

_____ Os seixos quebrados eram instrumentos de pedra polida. 
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_______________________________________________________________________ 

_____ A melhoria dos instrumentos e o domínio do fogo vieram piorar a alimentação do homem 

primitivo, o que conduziu a uma diminuição da população. 

_______________________________________________________________________ 

 

______ O s caçadores do Paleolítico deslocavam - se de terra em terra à procura de alimentos. 

_______________________________________________________________________ 

_____ A economia do Paleolítico era produtora. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Observa o mapa: 

 

 
 

5.1. Desenha no mapa, com a forma geométrica adequada (configuração), a região que corresponde ao 

Crescente Fértil. Explica o seu significado.  

                                                                    

5.2. Refere o nome das principais actividades económicas que surgiram na região do” Crescente 

Fértil”.                                                                          

 

5.3. Indica o nome de duas culturas cerealíferas (cereais) que surgiram neste espaço.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           

6. Lê o texto e responde:  

 

 

Com o aparecimento da agricultura, talvez uma forma de felicidade tenha desaparecido: a felicidade de 

decidir, uma bela manhã, partir à caça, deixar o acampamento, fardo às costas, para caminhar ao acaso, 

à descoberta de novas paisagens. A actividade nómada estava ligada a coisas simples: caçar e comer: 

A actividade do camponês, mais elaborada, mas mais limitadora, exige uma reflexão longa e 

pressupõe uma sujeição à terra. 

Robert Clark, em Naissance de L’ Homme, Editions du Seuil, 1980 

 

 

6.1 O texto estabelece uma diferença entre dois modos de vida. Refere quais são esses dois modos de 

vida? Justifica.  

 

7. Observa as imagens: 
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                                    A                            B                             C                         D      

 

7.1. Identifica os instrumentos e técnicas representados nas imagens A, B, C e D.  

 

7.2. Refere (à tua escolha), a função de dois desses instrumentos/ou técnicas.  

 

8. Observa atentamente as figuras A, B e C. 

 

 
                            A                                   B                                              C 

8.1. Identifica cada uma das figuras, indicadas com as letras A-B e C.  

 

 

8.2. Explica o significado das figuras A e C.  

 

8.3. Aponta uma razão que levou o homem a praticar o culto da fig. A.  

 

 

9. Lê o documento A 

 “ Por volta do 4º milénio a.c, os aldeamentos dão lugar a aglomerações urbanas fazendo surgir as 

primeiras cidades. Dentro dos seus muros, surgem diferentes espaços em resposta as novas 

actividades. As cidades desenvolvem – se à volta de novos locais que se tornam os espaços mais 

importantes das cidades (…). Dentro das cidades surge uma sociedade já hierarquizada, de acordo 

com a categoria dos que nela habitam (…)” 

 

 

a) O documento A refere – se aos locais importantes da cidade. Identifica – os.  

 

b) Indica a importância de cada um desses novos espaços.  

 

c) Como explicas o aparecimento da sociedade hierarquizada, dentro das cidades.  
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