
Lista de Exercícios de História 1º Série Ensino Médio 
 

1) O surgimento dos seres humanos é uma questão 

que sempre provocou perguntas e respostas 

diferentes conforme a época e a cultura. Diferentes 

pontos de vistas foram criados para explicar a 

origem da humanidade. Entre as diversas 

explicações para o aparecimento do ser humano na 

Terra, duas se destacam: o criacionismo e a teoria 

da evolução. Explique o que diz a  

 

a) teoria do criacionismo: 

b) teoria do evolucionismo: 

 

2) Sobre a teoria do criacionismo, as diferentes 

religiões e povos do mundo elaboraram uma versão 

própria de como surgiu o ser humano, como as 

citadas no texto estudado em sala de aula “Origens 

da Humanidade”. Diante disso responda o que cada 

uma dessas crenças citadas no texto tem em 

comum? 

 

3) Ainda sobre a teoria do criacionismo, pesquise e 

faça um pequeno relato do surgimento do ser 

humano segundo a mitologia grega. (Mito de 

Prometeu e Epimeteu) 

 

4) A pesquisa sobre a origem do ser humano está 

em constante construção. Os estudiosos ampliam 

nossos conhecimentos sobre o assunto de tempos 

em tempos, considerando as novas descobertas. 

Hoje a ciência sabe de onde vieram os primeiros 

seres humanos, e as trajetórias que eles tomaram 

desde sua região de origem. Diante disso, explique 

por que a África é considerada o berço da 

humanidade. 

 

5) As características próprias da espécie humana 

foram construídas ao longo de milhares de anos, 

com a evolução dos primatas. Desta evolução, 

surgiram os gêneros Australopithecus Africanus, 

Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Sapiens, 

Homo Sapiens Sapiens. Cite as características de 

cada um dos gêneros: 

 

a) Australopithecus Africanus: 

b) Homo Habilis: 

c) Homo Erectus: 

d) Homo Sapiens: 

e) Homo Sapiens Sapiens: 

6) Historiadores europeus do século XIX dividiram 

a História em cinco grandes períodos para facilitar 

o estudo e ensino. Essa divisão tradicional, também 

chamados de idades, levam em conta fatos 

históricos de grande importância para os europeus. 

Diante disso, cite cada um desses períodos. 

 

7) A Pré-História é o período mais longo da história 

humana, onde os seres humanos passaram por um 

processo de evolução, sofrendo modificações 

físicas e culturais. Por ser muito longo, foi dividido 

em dois grandes períodos: o Paleolítico e o 

Neolítico. Sabendo que o termo “Pré-História” 

significa “antes da História”, responda:  

 

a) Por que foi dado essa denominação a esse 

período?  

b) Por que esta é uma forma incorreta de denominar 

esse período? 

c) Os povos que não tem escrita tem História? Por 

quê? (Fontes Históricas) 

 

8) Os primeiros seres humanos foram chamados de 

hominídeos. Esses seres muitas vezes são 

chamados de homens das cavernas. Nós sabemos 

que eles formavam grupos nômades. O que 

significa ser nômade? Por que os grupos humanos 

eram nômades no período do Paleolítico? 

9) É do período do Paleolítico uma descoberta que 

é considerada uma das grandes conquistas 

humanas: o controle da obtenção do fogo. Cite 

quais as vantagens obtidas pelos grupos humanos 

depois dessa conquista. 

 

10) Depois de milhões de anos de evolução, os 

primeiros seres humanos chegaram próximo da 

espécie que somos hoje. Então, durante o período 

Neolítico se tornaram sedentários. O que isso 

significa? Por que os grupos humanos se tornaram 

sedentários? 

 

11) No final do Neolítico, foi desenvolvida em 

alguns grupos a produção de objetos de metal 

(metalurgia). Esse período também foi conhecido 

como Idade dos Metais. Explique o que essa 

conquista proporcionou aos grupos humanos nesse 

período.

 

 
 


