História - 7.º Ano
Textos de Apoio

História – É a ciência que estuda o Homem e as suas actividades ao longo do tempo.
Historiador – É um investigador que escreve sobre a História do Homem.
Arqueólogo – É um investigador que realiza escavações para encontrar vestígios do passado.
Milénio – É um período de 1000 anos.
Século – É um período de 100 anos.
Pré-História – É o período da História anterior à invenção da escrita, que ocorreu por volta de
3.500 a.C..
Paleolítico (Paleo = antigo, lithos = pedra) – É a Idade da Pedra Lascada, o período da préhistória em que se desenvolveram os Hominídeos.
Glaciações – São períodos da história da terra em que a temperatura arrefece e os gelos avançam
sobre os continentes.
Glaciares – São grandes massas de gelo que ocupam principalmente as regiões polares.
Principais linhas de evolução dos hominídeos:
•
•
•
•
•
•

Aumenta a estatura
Aumenta a caixa craniana e o volume do cérebro
Os maxilares reduzem-se e recuam até ao nível da testa
Tornam-se bípedes
Adquirem a posição vertical
A mão torna-se mais ágil

Arte rupestre – É a arte (pintura e gravura) realizada nas paredes das grutas ou em rochas ao ar
livre.
Qual o significado da arte do Paleolítico Superior?
A arte do Paleolítico Superior tem um significado religioso ou simbólico. As pinturas,
esculturas e gravuras tinham uma finalidade religiosa, ligada ao culto da fertilidade ou à
magia.
Neolítico (Neo = novo, lithos = pedra) – É a Idade da Pedra Polida, o período da pré-história em
que se descobriu a agricultura e a domesticação dos animais.
Revolução Neolítica – É o conjunto de transformações resultantes da descoberta da agricultura e
da domesticação dos animais.
Novas técnicas do Neolítico: Agricultura, Criação de animais, Técnica da pedra polida,
Cerâmica, Tecelagem, Cestaria, Moagem de cereais.
Novos instrumentos do Neolítico: Machado, Enxada, Enxó, Mó, Pilão, Foicinha, recipientes de
cerâmica
Recolecção – É a recolha de plantas, raízes e frutos dados pela natureza.
Nómada – Pessoa que não tem um local fixo para viver, andando de terra em terra.
Sedentário – Pessoa que vive habitualmente no mesmo lugar.
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