
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA | 5º ANO 

 

Responda em seu caderno: 

 

1) Em nossas aulas conversamos sobre o surgimento dos primeiros seres 

humanos, seu modo de vida e a importância dos vestígios deixados por 

eles para entendermos sua evolução do ser humano. 

 

a) Qual é o termo usado para definir os humanos e seus ancestrais? 

 

b) Escreva duas características desse grupo. 

 

2) Pinturas rupestres são desenhos feitos nas paredes das cavernas e são 

importantes fontes de pesquisa para os arqueólogos, de um período em 

que a escrita ainda não existia. 

 

Observe a imagem e responda: 

 

 



 

 

a) O que essas pinturas representavam? 

 

b) Como essas pinturas chegaram ao nosso conhecimento? 

 

c) Por que nossos antepassados receberam o nome de caçadores-

coletores? 

 

3) De acordo com os assuntos abordados na aula de História, assinale a 

alternativa correta: 

 

(  ) As pinturas rupestres eram apenas decorativas. 

(  ) Os nômades tinham moradia fixa. 

(  ) O período da Pré-História divide-se em paleolítico e neolit́ico. 

(  ) No periódo da Pré-História, nossos antepassados já conheciam a 

escrita. 

  

4) Leia a notícia a seguir e responda: 

 

INDÚSTRIA DA PRÉ-HISTÓRIA 

 

Aposto que na sua casa há facas, garfos e colheres. Acertei? Eles 

provavelmente foram feitos em uma grande fábrica, que produz uma 

enorme quantidade de talheres iguais todos os dias. Estamos 

acostumados com isso: atualmente, existem fábricas capazes de produzir 

os mais diferentes objetos numa rapidez impressionante. Agora eu 

pergunto: antes das máquinas, como era a produção de utensiĺios? E 

muito antes... lá na Pré-História? 

Arqueólogos acharam, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, indícios do que pode ter sido uma indústria 9 mil anos atrás. 

Foram encontradas 101 lâminas pontiagudas que mediam até 20 

centiḿetros. (...) 



 

Os estudos sugerem que as lâminas foram fabricadas por povos da 

tradição Umbu – grupos de caçadores coletores que habitavam o sul do 

Brasil entre 300 e 9 mil anos atrás. 

“Esses grupos usavam lascamentos sucessivos que deixavam a 

lâmina no formato de uma faca de cozinha, mas que é cortante nas duas 

laterais e na ponta”, conta a arqueóloga Sirlei Hoeltz, da empresa 

Archaeo Pesquisas Arqueológicas, que participou da análise do artefatos. 

Texto adaptado: <Disponiv́el em: http://chc.org.br/industria-da-pre-historia>. 

 

a) Como era a produção de utensiĺios na Pré-História? 

 

b) Qual é a importância dessas ferramentas para esses povos? 

 


