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4º História 1 4 

1. Leia o texto a seguir e responda às questões. 
 
        As civilizações que surgiram no período conhecido como Antiguidade foram precursoras de 

culturas e patrimônios que hoje conhecemos. Essas grandes civilizações surgiram devido às 
tribos nômades que se estabeleceram em locais onde teriam condições de desenvolver a 
agricultura. Assim, surgiram as primeiras aldeias organizadas e as primeiras cidades, dando 
início às grandes civilizações. 

 
Disponível em: <https://www.sohistoria.com.br/ef2/grandescivilizacoes/> Acesso em: 10 dez. 2018.  

 

a) Como surgiram as grandes civilizações? 
 ____________________________________________________________________________ 
 
b) Envolva, no texto, três contribuições das grandes civilizações para a formação dos povos 

durante a Antiguidade. 
 
c) Observando as figuras 1 e 2, que relação você pode estabelecer entre: povos nômades, 

agricultura e primeiras aldeias?   
 

         Figura 1                                                                    Figura 2  

                                                                                                                      
 

Fonte Figura 1: <http://fazerhistoria.com.br/slide-sobre-as-aulas-primeiras-civilizacoes/> Acesso em: 10dez. 2018.  

Fonte Figura 2: <https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/nomade/> Acesso em: 10 dez. 2018.  
 

 ____________________________________________________________________________ 
 
2. Que fatores ocorreram no período Neolítico, que possibilitaram os humanos a deixarem de ser 

nômades e começassem a habitar em um local fixo?       (p. 58) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
3. O processo de sedentarização permitiu que nossos ancestrais desenvolvessem diversas 

técnicas agrícolas. Escreva uma dessas técnicas que eles desenvolveram.   (p. 58) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
4. Os grupos perceberam que era possível armazenar o excedente de alimentos e trocá-lo com 

outras comunidades. O que esse comportamento originou?     (p. 59) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
5. Quando foi descoberto o metal, o que alguns agrupamentos humanos passaram a utilizar para 

realizar as trocas.            (p. 59) 
 ____________________________________________________________________________ 
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6. Ao longo da história, muitas formas de escrita foram criadas. A escrita alfabética foi criada por 

quem?             (p. 60) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
7. O processo de sedentarização que ocorreu no período Neolítico foi acompanhado pelo 

aumento da população e da formação das primeiras aldeias. Analise a imagem a seguir e 
responda: 

 
 
 
 

 Que atividades as mulheres realizavam nas 
aldeias no Neolítico?    (p. 62) 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 
 
 

 
Fonte:https://pt.slideshare.net/euharlisson/pr-histria-32677833 . Acesso em 31/03/2020 

 
8. Como nasceu o que chamamos de Estado?        (p. 62) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
9. Por que as primeiras cidades surgiram às margens dos rios?     (p. 63) 
 ____________________________________________________________________________ 
 
10. Qual é o nome da primeira cidade que se tem conhecimento?     (p. 64) 
 ____________________________________________________________________________ 

https://pt.slideshare.net/euharlisson/pr-histria-32677833

