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História 6º Ano  

Atividade para quarta - feira (29 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Apostila  página 181 – vasculhando ideias 

Atividade 1-2-3 e4 

 

Página 182 atividades 1-2-3 e 4 

 

                                                                                

  

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de abril de 2020. 

Professora: Gleicieli                                             Série: 6º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

RESPOSTAS DA AULA DO DIA 24/04 

Correção página 178 

 

1-Os humanos e os macacos tem uma espécie ancestral em comum. Dessa 

espécie , após mutações selecionadas pelo meio, surgiram espécies 

diversas de primatas, como  chimpanzés, gorilas e outras tantas espécies 

humanoides- como Homo Habilis e Homo erectus- até que surgisse homo 

Sapiens. 

2-O que acontece é que as bactérias mais resistentes sobrevivem ao 

antibiótico, e apensas essas se reproduzem, ate que existiam apenas 

bactérias resistentes. A dose de antibiótico, então ,deve ser aumentada e 

o processo começa novamente. 

3-Ciências e religião  não devem ser conflitantes; podem e devem conviver 

independentemente de qual for a religião . A atividade é individual e 

busca uma proposta , é possível seguir os preceitos religiosos e ao mesmo 

tempo entender que as explicações dadas pela teorias cientificas mostram 

como aconteceu a criação divina. 

 

 

 

 

 

 

 

Correção das atividades pagina 179 

 



1-

 

   

             2-Chimpanzes, lêmures , gorilas , o Homo Habilis e o Homo erectus. 

              3-A ciência quer descrever e detalhar , de forma que possa ser 

testado, de onde viemos e como isso aconteceu; a religião , até apresenta 

certas explicações , mas não com o mesmo objetivo. 

 Mãos a obras; pag 179 

a)resposta pessoal- pode pesquisar a sua própria religião 

b)Resposta pessoal- pode pesquisar sobre A Teoria de Mendel a respeito 

da hereditariedade, a teoria de Lamarck- 


