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6º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

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

ATIVIDADE 
 
 
1 – Vamos terminar de copiar e ler o texto que trata mais especificamente do período histórico da 
pré-história. As imagens não precisam ser copiadas, são apenas para ajudar no 
entendimento do conteúdo. 
 
Da aldeia à cidade 
 
 Nas aldeias neolíticas, o trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. As 
mulheres dedicavam-se à agricultura, ao preparo dos alimentos e cuidavam dos filhos. Já os 
homens caçavam, cuidavam dos rebanhos e da segurança do grupo. Crianças e idosos não 
trabalhavam.  
 
Especialização do trabalho 
 
 Com o aumento da população das aldeias, foi necessário aumentar também a oferta de 
alimentos; inventaram-se, então, o arado puxado por animais e novas técnicas de adubação e 
irrigação do solo. Com isso, algumas aldeias passaram a produzir excedentes, ou seja, mais 
alimentos do que consumiam, e, consequentemente, seus membros puderam se dedicar a outras 
atividades como a carpintaria, a tecelagem, a metalurgia etc. ocorreu, portanto, uma crescente 
divisão do trabalho. Uns construíam casas, outros faziam tecidos, outros modelavam o ferro 
para fazer armas, alguns caçavam entre outras atividades.  
 
O comércio 
 
 Com a especialização do trabalho, as pessoas passaram a trocar aquilo que produziam 
por outros itens de que precisavam.  
 Quem produzia trigo ou azeite, por exemplo, passou a trocar seus produtos por um jarro de 
cerâmica, por um tecido ou, ainda, por uma espada de ferro. Nascia, assim, o comércio. Com o 
tempo, surgiram pessoas que tinham como especialização trocar produtos produzidos por outros, 
os comerciantes.  
 
A centralização do poder 
 
 Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram. 
Com isso, a população cresceu, criando a necessidade de se obter mais terras cultiváveis, que 
passaram a ser muito disputadas.   
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 O chefe de uma aldeia que vencia as demais passaram a ter mais terras e mais pessoas 
sob seu controle, recebendo, consequentemente, mais impostos e assumindo um papel de 
liderança. 
 Aquele chefe que controlava várias aldeias recebia diferentes nomes, dependendo da 
cultura local, mas chamaremos aqui de reis. 
 O rei governava de sua residência, com a ajuda de funcionários encarregados de cobrar 
impostos, aplicar a justiça e defender o reino. O rei e seus funcionários controlavam também a 
produção de alimentos e a construção de obras públicas como, por exemplo, os canais de 
irrigação. Com isso, o rei foi obtendo mais poder e impondo sua autoridade. Esse processo é 
chamado centralização do poder ou formação do Estado. O rei seus funcionários eram os 
representantes dos Estados antigos; o palácio era o local onde se reuniram para dialogar e tomar 
decisões.      
 
 


