


CONCEITOS DE HISTÓRIA
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1.Analise a imagem ao lado.
A) Qual a fonte utilizada?

B) Essa fonte descreve que tipo de sociedade?

2. Escreva o século correspondente aos anos citados:
1900: ________________      1:___________________
1500:_________________     600:_________________
33:___________________      2020:________________
100:__________________     101:_________________

3. Explique a crítica ao eurocentrismo na periodização histórica.
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3. Referente à concepção marxista da História, pode-se inferir que
A) Os marxistas reafirmam que os detentores do poder político são os sujeitos primordiais do 
processo histórico, ainda que reconheçam a relevância da luta de classes.
B) Para os marxistas, as lutas de classes nas sociedades humanas fazem mudar as estruturas 
sociais, mas elas se dão num contexto que tem limites ao que é ou não possível num dado 
momento histórico.
C) A concepção marxista da História enfatiza os determinismos de tipo geográfico ou racial, ou 
seja, dependendo da limitação da raça ou da pobreza da região, não podemos esperar grandes 
alterações no movimento da História.
D) A História, na visão marxista, é o estudo do passado pelo passado, objetivando sobretudo 
registrar os feitos dos grandes homens para que estes não caiam no esquecimento.
E) Para os marxistas, a função social da História, é sobretudo assegurar 
ao homem comum uma ampla e sólida cultura para que este entenda e aceite 
a natural hierarquização da sociedade de classes
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4. (UECE) Sobre as relações entre passado e o presente no trabalho do historiador, 
podemos afirmar corretamente que:
a) é o presente que direciona todo o trabalho do historiador, fazendo-o escolher no 
passado somente aqueles fatos e documentos que interessam às suas opções 
políticas.
b) o interesse por certos temas e as formas de abordar a história são influenciados 
pelas experiências diretas do historiador e suas opções políticas e sociais.
c) o passado se impõe ao historiador através dos documentos, não importando as 
pressões nem os interesses do pesquisador.
d) o historiador pode constituir quantos passados quiser, já que seu 
trabalho depende exclusivamente dos interesses mutáveis do presente.
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5. O QUE É PATRIMÔNIO CULTURAL? EXEMPLIFIQUE.

6. APONTE EXEMPLOS DE PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL.

7. APONTE EXEMPLOS DE PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL.

8. AS FOTOGRAFIAS DE SEU AVÔ, PODEM SER CLASSIFICADAS 
COMO QUAL TIPO DE FONTE HISTÓRICA?
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- PRÉ-HISTÓRIA.

- ORIGEM DA VIDA.

- PALEOLÍTICO, NEOLÍTICO, METAIS.

- ORIGEM DO HOMEM AMERICANO.

- DESCOBERTAS ARQUEOLÓGICAS NA SERRA DA CAPIVARA.
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FONTE DA IMAGEM: INTERNET 9



DE ONDE VIEMOS? QUAL A ORIGEM DO SER HUMANO?

• CRIAÇÃO: EXPLICAÇÃO RELIGIOSA/MITOLÓGICA.

Fundamentação dessa explicação: Religião.

Base de sustentação: FÉ, MITOS, Livros Sagrados (Bíblia,
Alcorão, Torá...)

• EVOLUÇÃO: EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA/CIÊNCIA.

Fundamentação dessa explicação: Pesquisa Científica.

Base: ESTUDOS/PESQUISAS REALIZADAS/Charles Darwin.

PRÉ-HISTÓRIA.

FONTE DA IMAGEM: INTERNET 10

http://1.bp.blogspot.com/-_H8-S44fnD8/TzvvMhIP3XI/AAAAAAAAAMM/E-xG3qQjipA/s1600/evolucao.jpg


FONTE DA IMAGEM: INTERNET

PRÉ-HISTÓRIA.
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FONTE DA IMAGEM: INTERNET

PRÉ-HISTÓRIA.
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- Denominação dada ao período anterior à invenção da escrita (4000 a. C.). 
Caracterização dada às sociedades SEM (escrita, civilização, produção, Estado,  
ciência etc...)
- Divisão da Pré-História: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais.

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET

PRÉ-HISTÓRIA.
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1. PALEOLÍTICO: É A FASE DA “PEDRA LASCADA”.

- Fase em que ocorre a Evolução humana: humanização.

- Posição ereta, mão preensora (polegar oponível), cérebro grande...

- Forma de vida: Nomadismo (constante deslocamento).

- À procura de víveres: caça, coleta, pesca.

- “O Homem é dominado/dependente da natureza”

- Grande conquista: Domínio do fogo.

- Tecnologias: pedras lascadas, arco e flecha.

- Importante: códigos de comunicação = fala.

- Produção de Pinturas Rupestres.

PRÉ-HISTÓRIA.
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FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 15

http://1.bp.blogspot.com/-ZYcU3dRbqLA/TzvudKk4_PI/AAAAAAAAAL0/Szq7WhbAbms/s1600/homem.jpg


FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 16



PRÉ-HISTÓRIA.

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 17

http://3.bp.blogspot.com/-LK7NoxP0DsM/UKX4TBeROVI/AAAAAAAAPiY/SkAXkKkpEq0/s1600/Exemplos+de+pontas+de+lan%C3%A7as+experimentais+usados+h%C3%A1+500+mil+anos+da+Universidade+de+Toronto.jpg


VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4X2GLDPA82A
Discovery Channel e a Evolução Humana

Discovery Channel e a Evolução Humana
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PRÉ-HISTÓRIA.
2. NEOLÍTICO: É A “PEDRA POLIDA”

Informações importantes:

- Domesticação: plantas e animais.

- Agricultura + Pecuária: homem produtor.

- Fixação: Sedentarismo (preparar a terra...)

- Grupos formam Aldeias > Vilas.

- Divisão do trabalho: Especializações > profissões.

- Aumento produtivo = aumento populacional.

obs.: REVOLUÇÂO NEOLÍTICA

• Homem PRODUTOR: não depende da natureza.

• O homem inicia o controle da natureza.
FONTE DAS IMAGENS: INTERNET

PEDRA POLIDA
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REVOLUÇÃO NEOLÍTICA

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 20

http://2.bp.blogspot.com/-G0FhiGi0IT8/UgfiPvOu6bI/AAAAAAAAU-E/Vz-AA-rH_2M/s1600/Aldeias+Neol%C3%ADtico.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-0ORcr1Kq9vM/UgfjDZm2K4I/AAAAAAAAU-U/TUo1H4sGKG0/s1600/Instrumentos+do+Neol%C3%ADtico.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-EhtIHTqrrbg/UgfgVz1QwOI/AAAAAAAAU9Y/dNsm3S_W9yU/s1600/Agricultura+Neol%C3%ADtco.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-8WAGr9DQFKg/UgfijEAeE-I/AAAAAAAAU-M/ex2VkiiuIiU/s1600/Cria%C3%A7%C3%A3o+de+animais+pr%C3%A9-Hist%C3%B3ria.jpg


FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 21
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FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 23



PRÉ-HISTÓRIA.
3. IDADE DOS METAIS.

- Domínio das Técnicas de Fundição de Metais.

• Cobre – Bronze - Ferro.

• Homem domina outros homens.

• Surge a servidão e a escravização.

• Aparece a Propriedade Privada.

• Surgem as diferenças sociais.

• Cidade-Estado: impõe as leis à sociedade (ordem) > Civilização.

• Invenção dos Registros gráficos (números, escrita).

• Primeiras Civilizações: às margens dos rios (agricultura).

FONTE DAS IMAGENS: INTERNET 24



VÍDEOS

Neolítico Agricultura e 

Sedentarização

https://www.youtube.com/watch?v=ZgwOa5sTdEY
Neolítico Agricultura e Sedentarização
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1. “Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados.
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo 
dia de toda a sua obra, que tinha feito.” (Gênesis 2:1-2).
O fragmento acima se baseia em qual teoria sobre a origem do Homem?

2. Descreva aspectos da vida dos homens que viveram no período Neolítico que 
diferenciavam da época Paleolítica.

3. Quais as principais conquistas do Homem Pré-histórico do Neolítico
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4. (ETEs-2007-adaptada) Na Pré-História, o homem já criava animais, cultivava o solo 
e dispunha de objetos de metais, tais como lanças, ferramentas e machados. 
(Adaptado de: acessado em: fev. 2007.) 

Com base nessas informações, foram formuladas algumas hipóteses. Escolha, na 
relação a seguir, as hipóteses compatíveis com aquela época. 
(   ) Houve domesticação e cultivo de plantas. 
(   ) Ocorreu melhoria na alimentação e na qualidade de vida das pessoas. 
(   ) Os alimentos eram transportados por navios. 
(   ) O homem do paleolítico vivia “em luta com a natureza”. 
(   ) A produção de metais influenciou na fixação do homem à terra.
(   ) A “revolução agrícola” permitiu a sedentarização do homem.
(   ) A evolução humana foi um processo ocorrido no Neolítico.
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5. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, pode-se 
afirmar que:
a) foi posterior, no tempo, ao aparecimento do Estado e da escrita.
b) ocorreu no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia) e daí se difundiu para a Ásia 
(Índia e China), Europa e, a partir desta, para a América.
c) como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até 
atingir a Europa e, por último, a América.
d) ocorreu, em tempos diferentes, no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia), na 
Ásia (Índia e China) e na América (México e Peru).
e) de todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foram as que 
menos contribuíram para o ulterior progresso material do homem.
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6. No período Neolítico, a sociedade conheceu importantes 
transformações, exceto:

a) o início do processo de sedentarização.
b) a passagem do estado de selvageria para o de barbárie.
c) o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio.
d) a transição para uma economia coletora, pescadora e caçadora.
e) a utilização dos animais como força complementar à do homem.
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7. (ENEM-2006) Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos
asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, ha 18 mil anos. A partir dessa
região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes
teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando ate a porção sul do continente.
Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara
(Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam ate 50 mil anos de idade.
Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí
a)comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico ate o Piauí ha 18 mil anos.
b)confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os outros
continentes.
c)contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, cruzou
o Estreito de Bering.
d)confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering ha 18 mil
anos.
e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há
18 mil anos.
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https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/serra-da-capivara-2/


Imagem: Internet.
http://historiapublica.blogspot.com/2010/04/chegada-do-ser-humano-america.html
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PRÉ-HISTÓRIA DA AMÉRICA
TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- TEORIA DO AUTOCTONISMO.

* Médico Florentino Ameghino. 

* Fóssil de Macaco.

* Ideia de que o processo de evolução
teria ocorrido na América. 

OBS.: ALÓCTONE x AUTÓCTONE.

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/ocupacao-continente-americano.htm
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“O homem aparece na 
Era Terciária nos 

“Pampas argentinos” 
“Homus Pampeanus” 

(Homem do Pampa). A 
América é o berço da 

Humanidade.” 
(F. Ameghino)

Imagem: Internet. 34



TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.
- TEORIA DO ESTREITO DE BERING.

* Achados em Clóvis (EUA).

* Cultura Clóvis (11 mil anos).

* Migrações Mongolóides.

* Origem Asiática.

* Via: Estreito de Bering, no período da Glaciação.

http://www.agenciaaddress.com/?attachment_id=14340
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Imagem: Internet. 36



Teoria do Estreito de Bering

https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/ocupacao-continente-americano.htm

http://historiadapre-historia.blogspot.com/2008/03/perodo-neoltico.html
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TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- Teoria das Múltiplas Migrações.
* Descobertas arqueológicas na América do Sul:
- Argentina, Chile, México, Brasil.

- Descobertas no Brasil:
* Lagoa Santa (Minas Gerais).
* Fóssil de LUZIA (Negróide)
* Datação: 12 mil anos.
* Pesquisador: Walter Neves.
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LUZIA – LAGOA SANTA (MG)

Imagem: Internet. 39



Imagem: Internet. 40



Imagem: Internet. 41



TEORIAS SOBRE O POVOAMENTO DA AMÉRICA.

- Descobertas no Piauí: Serra da Capivara.
* Chefe das Pesquisas: Niéde Guidon.
* São Raimundo Nonato/Coronel José Dias.
* Centenas de Sítios Arqueológicos.
* Milhares de Pinturas Rupestres.
* Fósseis: humanos e animais pré-históricos.
* Fogueira Pré-Histórica: +- 48 Mil anos.
* Toca do Boqueirão da Pedra Furada.

Obs.: Foi realizada ou não pelo ser humano?
Para os norte-americanos: NÃO! Para Niède Guidon: SIM!
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Imagem: Internet. 43



Imagem: Internet. 44



Imagem: Internet. 45



Imagem: Internet. 46


