
Escola Saber Viver                                                                            

Aluno (a): _________________________________________.  

 Data: ____/____/_____ série: _________.   

                          Atividade de história para fixar.  

 Meus amores, estamos trabalhando sobre a vida dos primeiros seres 

humanos, o desenvolvimento da agricultura, suas técnicas e a importância da 

terra para os seres humanos. As questões propostas são referentes as páginas: 

35,36 e 37.Copiar no caderno e responder. 

1-Os primeiros seres humanos buscavam, no ambiente ao redor tudo de que 

precisavam para sobreviver. O que eles coletavam? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________

____________________________ 

2- Quais técnicas foram sendo 

desenvolvidas com o tempo? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________________________________________________________ 

3- Que ferramentas ao longo da história os seres humanos desenvolveram? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4- A terra importa, e muito! Explique porque a terra é fundamental para a 

sobrevivência humana. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



5- Cite exemplos de tradicionais utensílios e máquinas mais antigos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6- Como é chamado o profissional que estuda o solo e as plantações ? 

_______________________________________________________ 

7- Por que, durante a Pré-História, o ser humano deixou de ser nômade e tornou-se 

sedentário? 

 Pinte com lápis colorido a alternativa correta.     

 a) Por estar cansado de caçar animais. 

 b)Porque passou a praticar a agricultura e a pecuária 

 c) Em razão das guerras constantes. 

 d)Pelo fato de não conseguir mais viver sozinho, caçando. 

 

8- A partir do momento em que o ser humano desenvolveu a agricultura, o que 

mudou para as comunidades? Pinte de amarelo a alternativa correta. 

 a) Todas as comunidades continuaram nômades e deslocando-se em busca de 

alimentos. 

 b)Nenhuma delas conseguiu sobreviver produzindo seus alimentos e criando 

animais. 

 c) Muitas delas começaram a criar áreas de plantio, iniciaram aldeias fixas e 

desenvolveram instrumentos agrícolas.  

d)Nenhuma delas conseguiu desenvolver instrumentos para facilitar o uso da terra. 

 

7- Você sabe o que é agricultura orgânica? Pesquise essa forma de cultivo e seus 

benefícios para os seres humanos. Cole gravuras para ilustrar. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

  

 


