
 

Corumbá, 30/03/2020. 

Aluno (a):  

 

Série: 5° Ano do Ensino Fundamental- Turma: "A"/"B" 

Aluno (a):______________________ Professora: Ana Maria Prestes Sass 
ATIVIDADES AVALIATIVAS - P3 - HISTÓRIA 

 

Capitulo 2 (páginas 22 a 32) 

 
1. A Pré-História pode ser definida como: 
 

A - O período em que os Dinossauros dominaram o planeta. 

B - O período anterior ao surgimento da escrita. 
C - O período que vai do surgimento da escrita até o início da civilização 

grega. 
D - O período em que o ser humano vivia em cavernas, caçava com 

pedaços de pedras e ossos e escrevia textos em blocos de pedras. 
 

__________________________________ 
 

2. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características 
do período da Pré-História conhecido como paleolítico? 
 

A - Os homens praticavam a agricultura e domesticavam animais. 

B - Os homens viviam em casas, organizadas em vilas, o poder ficava 
nas mãos de um chefe. 

C - Os homens faziam artefatos (ferramentas, armas, utensílios 
domésticos) de ferro e construíam suas casas de madeira e argila. 

D - Os homens habitavam cavernas, viviam da caça de animais e coleta 

de vegetais, usavam instrumentos feitos com ossos e pedras lascadas. 
 

__________________________________ 
 

3. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes características 

do período da Pré-História conhecido como neolítico? 
 

A - O ser humano vivia em cavernas, caçava com pedaços de pedras e 
ossos e escrevia textos em blocos de argila. 

B - A religião estava bem desenvolvida e organizada, assim como o 

sistema político baseado na democracia. 
C - Neste período ocorreu a sedentarização com a prática da agricultura 

e a domesticação de animais. 
D - Os seres humanos não falavam, apenas emitiam ruídos para se 

comunicarem. 
 

__________________________________ 
 



4. Qual das alternativas abaixo apresenta importantes características 

do período da Pré-História conhecido como Idade dos Metais? 
 

A - O homem passou a cunhar moedas e desenvolveu um avançado 
sistema financeiro. 

B - Na Idade dos Metais, os homens da Pré-História inventaram várias 
máquinas de ferro e bronze, fato que aumentou a produtividade de 

objetos manufaturados. 

C - O desenvolvimento de técnicas de fundir e moldar metais (cobre, 
ferro e bronze) trouxe muitos avanços na vida cotidiana do homem 

pré-histórico. 
D - Embora conhecessem as técnicas de fundição de metais, os homens 

deste período continuaram a fazer ferramentas de ossos e pedras 
lascadas. 
 

__________________________________ 
 

5. No Paleolítico (Idade da Pedra Lascada) destacou-se a arte rupestre. 

Qual das alternativas abaixo explica o que era a arte rupestre? 
 

A - A arte rupestre era composta por representações gráficas 
(desenhos, símbolos, sinais) feitas em paredes de cavernas ou pedras 

pelos homens do período Paleolítico. 
B - Tipo de arte feita na Pré-história que se baseava na pintura de 

quadros e escultura em madeira. 
C - Pinturas feitas com sangue de animais nas paredes das primeiras 

igrejas, que surgiram neste período. 
 

D - Estilo artístico desenvolvido na Pré-História onde os artistas podiam 

expor suas obras de arte em pequenos museus 
 

 

 

 

Boa sorte!!! 


