
Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES 
Secretaria Municipal de Educação  

Tel. 28-3551-1249 - seme.dsl@bol.com.br  
CNPJ-27.174.127/0001-83 

 

_______________________________________________________________________________ 
Rua José Borges Filhos/ nº.19, Bairro Santa Cruzo, Divino de São Lourenço – ES, CEP: 29.590-000. 
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6º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

Texto base da disciplina de História: Pré-História, os primeiros povoadores da 
Terra   
 

ATIVIDADE 
 
 
1 – O texto abaixo é uma notícia, leia com atenção e responda as questões referentes a ele e ao 
texto base desta atividade. Se for necessário retorne ao texto base também.   
 

Filhote de mamute da Sibéria é uma fêmea 
 

 
O filhote de mamute encontrado quase intacto em 
maio na Sibéria é uma fêmea, revelaram nesta 
quinta-feira (5) especialistas de vários países [...]. 
 A mamute recebeu o nome de Liuba, em 
homenagem à mulher de Yuri Khudi, o pastor 
russo que descobriu o corpo do animal congelado 
na região siberiana de Yamal [...]. 
 Segundo os cientistas, quando Liuba morreu 
no pântano, há mais de 10 mil anos, tinha apenas 
um ano, media 130 centímetros de altura e pesava 
cerca de 50 quilos.  
 Liuba, o segundo filhote de mamute 

encontrado em Yamal, tem uma especial importância para os cientistas porque foi totalmente 
conservada pelo gelo. Até os olhos e a tromba estão intactos.  
 “É uma descoberta excepcional, pois o filhote de mamute mais bem conservado de todos 
os encontrados no mundo todo”, disse Natalia Fiodorova, diretora-adjunta do museu 
paleontológico [...] onde Liuba é conservada em uma câmara especial [...].    

(Extraído do site: http://g1.globo.com/Notícias/ciencia/0,,MUL64637-5603,00-
FILHOTE+DE+MAMUTE+DA+SIBERIA+E+UMA+FEMEA.html) 

 
1.1 – Qual o título da reportagem? 
______________________________________________________________________________ 
 
1.2 – Que outro título você daria a essa reportagem? 
______________________________________________________________________________ 
 
1.3 – Com suas palavras, diga qual é o assunto principal do texto? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
1.4 – De onde a notícia foi extraída?  

http://g1.globo.com/Notícias/ciencia/0,,MUL64637-5603,00-FILHOTE+DE+MAMUTE+DA+SIBERIA+E+UMA+FEMEA.html
http://g1.globo.com/Notícias/ciencia/0,,MUL64637-5603,00-FILHOTE+DE+MAMUTE+DA+SIBERIA+E+UMA+FEMEA.html
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______________________________________________________________________________ 
 
1.5 – Os estudiosos que concluíram que a Liuba é fêmea são paleontólogos. O que a 
paleontologia estuda?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
   
 
 


