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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Neolítico 

1.Explique porque a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico? 

a.(    ) porque nesse período o homem aprendeu a falar  e as primeiras palavras.  

b.( x   ) porque nesse período o os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, 

foices pilões e machados com pedras polidas.  

c.(    ) porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta o 

que contribuiu para a melhoria de vida.  

d.(    ) porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta e 

aprendeu a falar.  

 

2. Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia 

próximo aos rios com a intenção de: 

a.( x   ) utilizar a terra fértil para a agricultura. 

b.(    ) pescar com mais facilidade. 

c.(    ) pegar água com mais  facilidade para preparar os alimentos. 

d.(    ) porque eles acreditavam ser uma área fértil. 

 

3.Em que região ocorreu o cultivo das primeiras plantas durante o período neolítico? 

O cultivo das primeiras plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil, 

região localizada no Oriente Médio. 

 

4.Leia: 

I.A atividade agrícola possibilitou a sedentarização dos grupos humanos no período 

neolítico. E o aumento da oferta de alimentos , com nutrientes resultou em um 

grande crescimento populacional nesse período. 

II.O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava 

relacionado apenas  ao cultivo de carnes. 

III. O pote de cerâmica é um artefato muito antigo e no período neolítico ele estava 

relacionado ao cultivo de alimentos. 

Assinale a alternativa correta: 

a.(    ) todas as alternativas estão corretas. 
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b.(   x ) apenas  as alternativas I e III estão corretas. 

c.(    ) apenas  as alternativas I e II estão corretas. 

d.(    ) apenas a alternativa II está  correta. 

 

5.Explique como surgiu a agricultura no período neolítico? 

As mulheres que eram responsáveis pelas coletas de raízes e frutos observaram que 

as sementes das plantas enterradas no solo davam origens a novas plantas. 


