COLÉGIO SANTO ANTÔNIO - Duque de Caxias, ______/_____/_____.
Nome: _______________________________________________________ Nº ___ 5º ano: _____
HISTÓRIA
Atividades complementares
“Qualquer vitória começa com um sonho! Eu tenho o meu! E você?”
1.

Por que afirmamos que cada povo tem sua cultura?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Você e sua família participam de alguma festa popular que acontece na sua cidade ou região? Conte um pouco
sobre isso.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Seu tempo está sendo bem aproveitado? Comente.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Sublinhe as afirmativas corretas.
a) Os primeiros grupos humanos organizavam sua vida com base na observação dos elementos da natureza.
b) Hoje, não existem grupos que se guiam pela natureza.
c) Os Kaiapós ainda hoje se baseiam nos acontecimentos naturais.
d) O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a cultura de cada povo.
5. De acordo com o calendário Kayabi, o que ocorre nos meses de
a) abril?_________________________________________________________________________________
b) setembro?_____________________________________________________________________________
6. Quais os principais instrumentos de medição do tempo?__________________________,____________________
e _______________________________

7. Das invenções citadas na questão anterior, qual a que teve origem no século XIX? ________________________
8. O que é um calendário? Explique.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9. Como os seguintes povos começaram a contar o tempo? Correlacione de acordo.
( 1 ) Judeus

( 2 ) Muçulmanos

( 3 ) Cristãos

(

) A partir da ida de Maomé, da cidade de Meca para Medina.

(

) A partir da criação do mundo.

(

) Desde o nascimento de Cristo.

10. Qual o calendário mais usado no Brasil?__________________________________________________________
11. Complete.
O nosso calendário divide o tempo em _________________, __________________, __________________,
__________________, __________________e ___________________.

12. A que séculos pertencem os seguintes anos?
a) 2018 = ______________
b) 674 = ______________
c) 506 a.C. = ______________
d) 1689 = ______________
e) 1452 = ______________

f) 28 a. C. = ______________
g) 1346 = ______________
h) 1915 = ______________
i) 2020 = ______________
j) 1201 = ______________

13. Em sua opinião, o tempo na escola poderia ser organizado de maneira diferente? Como você organizaria
então?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. Qual a importância da religião na vida das pessoas?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. Você convive bem com as pessoas que pensam diferente de você? Comente.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

16. Entre os Pataxós, alguns alimentos são tão importantes que auxiliam na identificação dos meses do ano.
Quais são eles?________________________, _________________________ e _________________________.
17. Complete.
A longa trajetória da humanidade é dividida em ______________________ e ________________________.
A _________________________ começa com o surgimento do gênero Homo e a História iria da
__________________________ aos dias atuais.
18. Em que períodos se divide a Pré – História? ___________________________________________________
19. Faça a correspondência.
Paleolítico
Neolítico

Pedra polida
Pedra lascada

20. Por que no período Paleolítico, os seres humanos eram conhecidos como caçadores e coletores?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

21. Assinale ( V ) para as afirmativas verdadeiras e ( F ) para as afirmativas falsas.
a) ( ) Os nômades não tinham moradia fixa.
b) (

) Os agricultores e pastores produziam seu próprio alimento e passaram a viver em aldeias.

c) (

) Uma das tarefas das mulheres era cuidar dos rebanhos.

d) (

) Com o aumento da população houve uma crescente divisão do trabalho.

e) (

) As pessoas evitavam trocar o que faziam por aquilo de que precisavam.

