
 
 

 

 

1 3 História 4º 

EVOLUÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES 
 

 
 

É por meio do alimento que o ser humano retira os nutrientes para a sustentação 
de seu organismo e da sua combinação depende um corpo saudável ou doente. A 
história da alimentação é antiga. Acredita-se que o homem teria começado a se 
alimentar de frutos e raízes após observar o comportamento de outros animais. Com a 
evolução da espécie, começou a ingerir carne crua e moluscos, até que aprendeu a 
assar e cozinhar com o domínio do fogo. Descobriu outros alimentos e formas de 
consumi-los.  

 

(...) 
 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/evolucao-dos-habitos-alimentares/12547 (fragmento) 
 

1. De acordo com o texto acima, a história da alimentação é antiga. Escreva um tipo de 
alimento usado pelos seres humanos na época da Pré-História. 

 ______________________________________________________________________ 

 
2. Qual foi o acontecimento que marcou a mudança no consumo de alimentos crus para 

consumi-los assados? 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Você sabia que a agricultura começou a ser praticada na Pré-História? 
E a Pré-História foi dividida em partes? 
 

Leia o trecho a seguir: 
 

  “Os historiadores estudaram bastante todos esses tempos, analisando qual seria o 
período em que houve algum marco na história. Eles analisam as experiências e 
mudanças que ocorreram com o homem ao longo do tempo. 
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  A Pré-História vai do início dos primeiros seres humanos na Terra até 400 anos 
antes de Cristo. Neste período, o homem aprendeu a utilizar todos os benefícios da 
natureza, a viver em comunidade, domesticar animais, cultivar as plantas, inventou 
ferramentas, descobriu o fogo. Ainda neste período o homem começou a se comunicar 
por meio de pinturas até chegar à escrita. 

  Este período da história é dividido em três partes: Paleolítico, também conhecido 
como Idade da Pedra Lascada; Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra 
Polida; e a Idade dos Metais.” 

https://www.estudokids.com.br/divisao-da-historia/ (fragmento adaptado) 
 

3. Escreva aspectos(características) da vida dos seres humanos no período : 
 

Paleolítico - ______________________________________________________________ 
 

Neolítico -  _______________________________________________________________ 
 

4. De acordo com os fatos da Pré-História, coloque-os a seguir na ordem correta, 
numerando-os. 

 

(   ) As novas técnicas de agricultura e caça aumentaram a produtividade do campo. 
(   ) Nem todas as pessoas precisavam se dedicar à agricultura, então surgiram 
 comerciantes e artesãos. 
(   ) Os seres humanos começaram a dominar as técnicas da agricultura. 
(   ) Vários grupos humanos tornaram-se sedentários. 
(   ) A população ficou mais alimentada e aumentou. 
 

De nômades a sedentários... 
 

Consultando o dicionário, é possível encontrar as seguintes definições para a palavra  
NÔMADE: 
 

Nômade  
Adjetivo e substantivo de dois gêneros, 
1. que ou o que não tem habitação fixa; que vive permanentemente mudando de 

lugar, ger. em busca de novas pastagens para o gado, quando se esgota aquela 
em que estava (diz-se de indivíduo, povo, tribo etc.) [Os nômades não se dedicam 
à agricultura e frequentemente não respeitam fronteiras nacionais na sua busca 
por melhores pastagens.]. 

2. p.ext. que ou aquele que não tem casa ou não se fixa muito tempo num 
lugar; vagamundo, errante. 

 
5. A partir das definições lidas acima, leia os parágrafos a seguir e responda:  
  
a) [...] os ciganos vivem o hoje, não se interessam por nenhum resquício do passado 

e não se esforçam por se manterem unidos. A dificuldade em se fixar, o conceito 
quase inexistente de propriedade [...].  

(Super Abril. Disponível em: <https://super.abril.com.br/cultura/a-saga-cigana/>. Acesso em: 13 mai. 2018.) 
 

b) [...] retomando o conceito, algumas pessoas estão aproveitando as possibilidades 
de home office para trabalhar exclusivamente via internet e viajar ao mesmo 
tempo, ficando um pouco em cada lugar.  

(Administradores. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/nomades-digitais-quem-sao-onde-vivem-o-
que-fazem/116329/>. Acesso em: 13 mai. 2018.) 

 

 Só existiam nômades na Pré-História? Justifique. 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. Com o passar do tempo, a humanidade passou a mudar a natureza. Comente esta 
afirmativa. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 
7. Observe a imagem a seguir. 
 

 
 

De acordo com a imagem, responda às questões. 
 
a) A invenção humana apresentada na tirinha é: 
 
(   ) a roda. 
(   ) a criação de animais. 
(   ) o fogo. 
 
b) O fogo tornou-se um forte aliado da vida humana. A produção de calor influenciou 

na forma de o ser humano se alimentar, se proteger e criar. Na tirinha, como a 
personagem utilizou o fogo para o seu benefício?  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
c) Até hoje o fogo é fundamental em nossas vidas. Cite duas situações nas 

quais utilizamos o fogo. 
 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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8. Os primeiros humanos sobreviveram descobrindo como usar os recursos da 
natureza. 

 
 

Agora, complete as frases com as palavras corretas:  
 

CAÇAR          ÁGUA           PESCAR          COLETA 

  
a) A ________________ da chuva molhava o solo e ajudava na _________________ 

dos vegetais.  
  
b) Os homens podiam _____________________ peixes e ____________________ 

animais para comer.  
  
9. No processo de sedentarização dos seres humanos, os rios tiveram um papel 

fundamental? Comente a afirmativa dando o “seu parecer”. 
 ___________________________________________________________________ 
 
10.Leia os textos a seguir. 

 

 
 

Sobre os textos lidos, responda: 
 

a) Os textos 1 e 2 apresentam diferenças sobre o modo de vida dos povos. Quais são 
essas diferenças? 

 ___________________________________________________________________ 
 

b) Os povos citados, no texto 1, apresentam preocupação com o meio ambiente? 
Justifique a sua resposta. 

 ___________________________________________________________________ 
 

c) Os homens apresentados, no texto 2, podem ser classificados como nômades? 
Justifique esta afirmação. 

 ___________________________________________________________________ 


