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ESCOLA BÁSICA CARLOS GARGATÉ 
20 Anos a Educar, 20 Anos a Crescer 

 

Ficha de História Nº 1 – 7ºAno - 2013/2014 
 

Profª Mª Céu Oliveira 

 

Nome _________________________________     Nº____ Turma ___    

 Data  ____/ ____ / 2013 

Avaliação: ___________________________ A  Professora:   _______________________ 

O(A) E. Educação: _______________________      Data : ___/ ___ / 2013 

 

I. Uso de Fontes/Contextualização/Comunicação/Temporalidade 

 

1. Lê as quadras que se seguem 

“ Os primeiros hominídeos,     Para chegarmos aqui 

Antepassados dos humanos,    Sofremos uma longa evolução 

Tiveram o berço em África    A este lento processo 

Há dois milhões e meio de anos.   Chamamos ‘hominização’.” 

 

1.1.Identifica o período da Humanidade a que se refere a informação das 

quadras. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2. Explica o que se entende por Hominização. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.3. Situa no tempo o início desse processo. ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Observa a figura1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 
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2.1. Identifica por ordem cronológica os seres, no processo de hominização. 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

3. Com base na observação da figura 2, responde às questões que se 

seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 

 

3.1. Explica o modo de vida dos homens do Paleolítico. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.2. Refere duas (2) vantagens da descoberta do fogo. 

______________________________________________________________________ 

4. Na Pré-história já encontramos diversas formas de arte. 

4.1.Observa as figuras 3 e 4 e completa a legenda referindo o tipo de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3     Fig.4  

 

_________________________                            _________________________ 
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5. Com base nos conceitos/expressões do rectângulo que se segue, completa a 

tabela referente aos dois períodos da pré-história, usando os números. 

 

1. Cestaria; 2. Agricultura; 3.Nómada; 4.Ritos mágicos; 5.Moagem; 
6.Biface; 7. Seixos talhados; 8. Machado de pedra polida; 9.Megalítico; 
10. Grandes caçadores. 

 

PALEOLÍTICO NEOLÍTICO 

 
______;______;______;______;______ 
 

 
______;______;______;______;______ 

 

 

 

II. Espacialidade 

 

1. Observa o mapa 1. 

LEGENDA 

A-________________ 

B- ________________ 

C-_________________ 

D-_________________ 

1-__________________ 

2-__________________ 

3-__________________ 

 

1.1. Assinala no mapa com as letras A, B, C e D, quatro continentes à tua 

escolha e completa a legenda. 

 

1.2. Assinala no mapa com os números 1, 2 e 3, três oceanos à tua escolha e 

completa a legenda. 

 

1.3. Assinala no mapa com um círculo a zona considerada o berço da 

Humanidade. 

 

1.4. Assinala no mapa com um triângulo a zona das primeiras comunidades 

produtoras. 

 

 

Bom Trabalho! 


