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História 6º Ano  

Atividade para sexta -feira (15 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Aula online 

Será enviado link da aula no grupo 

Apostila nova  

paginas 123 -124- 125 

  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora:                                             Série: 6º 

 Aluno (a): _________________________________________nº  

Correção da aula 13/05/2020 

Correção pagina 192 

1- 

Formação da 
terra 

Formação dos 
continentes  

Surgimento do 
Homo Sapiens 
Sapiens 

Invenção da 
escrita 

Há 4,5 bilhões 
de anos 

Há 250 milhões 
de anos 

Há 100 mil 
anos 

Há 4 mil anos 



2- 

-(v) 

 (f) 

(v) 

(v) 

(f) 

(f) 

(v) 

3- Eram nômades .E sim, ainda existem Nômades atualmente. 

4-A busca por animais para caçar , fontes de água e alimentos que 

pudessem ser coletados . 

5-Os rebanhos de animais diminuem a mobilidade do grupo e as 

plantações ficam em lugares fixos e exigem cuidado 

Correção da pagina  193; 

(X) o Homo Habilis surgiu na África , mas quem migrou  pelo mundo 

foi o Homo sapiens sapiens. 

  



 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de maio de 2020. 

Professora:                                             Série: 6º 

 Aluno (a): _________________________________________nº  

 

Avaliação de História 

 

1-O que é tempo cronológico? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2-Ao longo do tempo , outras maneiras de marcar a passagem das 

horas foram criadas, cite dois exemplos; 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3-A história , como área do conhecimento , utiliza uma linha do 

tempo para fazer a periodização , ou seja a separação em períodos 

, possui cinco grandes períodos , quais sãos eles? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-Qual é o nome do calendário que utilizamos atualmente? 

(   ) O calendário Juliano 

(   ) calendário gregoriano  

(   ) calendário hebreu 

(    )calendário chinês  



5- Escreva sobre a teoria de  Charles  Darwin; 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6-Como é conhecido o período dividido em Paleolítico e Neolítico? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

7-O que são nômades? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

8-O que são sedentários? 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

9-Escreva sobre o período Neolítico; 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

10-Escreva sobre a Idade dos Metais; 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 


