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TAREFA ESPECIAL
Desde as mais remotas civilizações da antiguidade até os pesquisadores pós modernos, o
homem sempre procurou respostas para a sua própria origem. No decorrer da história, muitas teses
foram levantadas. Duas delas, se constituem hoje nas principais teorias que tentam explicar tal
origem. É a Teoria Evolucionista e a Teoria Criacionista! Faça uma pesquisa a respeito deste
assunto e responda abaixo as principais características destas duas teorias:
1º) – Explicação da Teoria Evolucionista (Mínimo de 10 linhas)

2º) – Explicação da Teoria Criacionista (Mínimo de 10 linhas)

NOME:

Nº

DATA: 25/03/2020

PROFESSOR: JOSÉ HÉLIO JR.

CLASSE: 6º A

DISCIPLINA: HISTÓRIA

ENSINO: FUND. II
N° Da Tarefa: 02

TAREFA ESPECIAL
Pré-História é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à
invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade é objeto de pesquisas
de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que
sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de
fogueira etc. Conforme o que foi tratado em sala de aula, explique de forma resumida:
Esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo
1º) – O que foi o Paleolítico? Como é chamado popularmente? Porquê é chamado assim? Quais
são suas características? (Mínimo de 10 linhas)

2º) -Da mesma forma, responda como era o Neolítico? Como costuma ser chamado popularmente?
Quais são suas características? (Mínimo de 10 linhas)
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TAREFA ESPECIAL
Para entender ou compreender como viviam as civilizações do passado, bem como era a vida
animal, as mudanças climáticas, entre outros, os historiadores utilizam as chamadas ciências
auxiliares da história. Estas são uma importante ferramenta na produção de conhecimento
histórico. Faça uma pesquisa e responda as perguntas abaixo:
1º) – O que é “Arqueologia” (Mínimo de 05 linhas)

2º) – O que é “Paleontologia” (Mínimo de 05 linhas)

3º) – O que é “Paleografia” (Mínimo de 05 linhas)

4º) – O que é “Estratigrafia” (Mínimo de 05 linhas)

