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Conteúdos/Objetivos do Primeiro Teste 2011/2012 

 

Matéria: O Paleolítico, o Neolítico e a Civilização Egípcia 
 

- LOCALIZAR no mapa os principais locais do Paleolítico e do Neolítico 
(Berço da humanidade, Egito, Mesopotâmia, Civilização Hebraica, 
Civilização Fenícia, Crescente Fértil, Civilização do Vale do Indo e 
Civilização do Rio Amarelo e o Rio Nilo);  
 

- ORDENAR os principais hominídeos; 
 

- IDENTIFICAR as principais características dos homens do paleolítico: 
definição, atividades principais, objetos usados, economia, tipo de vida, 
habitações e arte; 
 

- IDENTIFICAR as principais características dos homens do neolítico: 
definição, atividades principais, outras atividades, objetos usados, economia, 
tipo de vida, habitações e arte; 
 

- DEFINIR os seguintes conceitos: paleolítico, neolítico, nomadismo, 
sedentarismo, economia recolectora e economia produtora;  
 

- COMPARAR o Paleolítico com o Neolítico; 
 

- EXPLICAR a importância do rio Nilo para o Egito; 
 

- INDICAR os vários grupos sociais do Egito; 
 

- DESCREVER a sociedade egípcia; 
 

- MOSTRAR a importância do Faraó para o Egito; 
 

- EXPLICAR a importância da vida para além da morte para os egípcios; 
 

- REFERIR as principais heranças da Civilização Egípcia. 

 
 

BOM TRABALHO 

13 de outubro de 2011 
Professor Alcino Raposo 
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