
Resoluções das atividades

16o ano – Ensino Fundamental – Livro 1

Atividades Suplementares

Capítulo 2 Das cavernas às cidades

1  E

 A Teoria da Evolução das Espécies propõe que todas as 
formas de vida (atuais ou extintas) descendem de um 
ancestral comum a outros primatas.

2  Dentro da Teoria da Evolução das Espécies, seleção 
natural é o evento em que, devido a características 
específicas e a condições ambientais, alguns indivíduos 
conseguem viver mais e gerar descendentes. Esse pro-
cesso ocorre ao longo de diversas gerações (centenas 
ou milhares de anos) e pode dar origem a uma nova 
espécie. 

3  É possível citar o cultivo agrícola e a domesticação de 
animais empregados em diversas funções, como meio 
de transporte e alimentação. 

4  O consumo de carne e leite garantia uma dieta rica 
em proteína. A criação de animais permitia, assim, um 
acesso mais estável à uma preciosa fonte de alimenta-
ção, diminuindo as variações e imprevisibilidades pró-
prias à caça. De forma convergente, seus dejetos eram 
empregados na adubação do solo, o que aumentava a 
produtividade do cultivo agrícola por meio de sua fer-
tilização. Ainda no processo de cultivo, a domestica-
ção animal possibilitou sua aplicação em ferramentas 
como o arado, alargando a possibilidade de terras cul-
tiváveis, diminuindo o esforço humano e o tempo dis-
pendido. Essa maior capacidade produtiva propiciada 
pela domesticação animal auxiliava na manutenção de 
uma fonte de alimentos contínua, condição para a vida 
sedentária.

5  Entre as características distintivas do Homo sapiens, 
sua atividade cooperativa deve ser apontada como um 
diferencial. Ao atuarem em conjunto, aumentavam suas 
chances de sucesso nas caçadas, diminuindo simulta-
neamente o risco de lesões e mortes. Esse caráter cole-
tivista contribuiu para a ascensão e o fortalecimento do 
Homo sapiens.

6  Podem ser indicados como exemplos de transforma-
ções na organização social: o início do processo de 
estratificação social, isto é, a repartição desigual do 
poder e das honrarias; o avanço da especialização das 
atividades profissionais, levando diversos indivíduos a 
se especializarem em uma função específica, por exem-

plo, a produção de ferramentas, o culto religioso e a 
administração da justiça.

7  As ferramentas de pedra alargavam as possibilidades 
de ação humana em seu ambiente, pois poderiam ser 
empregadas no acesso às fontes de alimentação. Assim, 
em um primeiro momento, eram utilizadas no retalho da 
carcaça de animais. Em um segundo momento, com seu 
maior desenvolvimento, passaram a ser utilizadas como 
instrumentos de caça. Posteriormente, o Homo sapiens 
aprimorou as técnicas de produção de ferramentas de 
pedra, permitindo-lhes cortar, raspar e furar por meio da 
construção de machados, facas e lanças.

8  C

 O Homo erectus, por possuir maior capacidade mental, 
foi capaz de elaborar e utilizar ferramentas e dominar o 
fogo.

9  A explicação científica acerca da evolução humana 
baseia-se na investigação e análise dos vestígios his-
tóricos de fósseis de hominídeos datados de milhões 
de anos atrás. Assim, o processo de evolução humana 
é cientificamente explicado como um fenômeno com-
plexo, lento e gradual, marcado por continuidades e 
rupturas. A justificativa deve ter em conta, portanto, os 
diversos hominídeos que habitaram nosso planeta, suas 
constituições físicas distintas e suas transformações, 
como o desenvolvimento gradual de novas capacidades 
– o domínio do fogo, a produção de ferramentas etc. 

10  As ideias criacionistas se relacionam às crenças das pes-
soas. Para os criacionistas, o surgimento, ou criação dos 
seres vivos e de outras características do mundo (como 
o céu, a luz, a terra, os mares, entre outros) é resultado 
de uma ação divina, de um ou mais deuses.


