
PRÉ-HISTÓRIA



Pré-História

• Surgimento do homem até a 
invenção da escrita (2 
milhões a.C. à 3 mil a.C.)

 Período histórico 
anterior a invenção da 
escrita

 Paleolítico

 Neolítico

 Idade dos Metais

Conceito dividido em período



Pré-História

•Conceito criado no século XIX, para designar período anterior à invenção da escrita;

•Equivale ao período em que surgiram os primeiros hominídeos, cerca de 7,5 milhões 
de anos até por volta de 4.500 a. C. 

•Dividida em 3 períodos: 

Paleolítico: 2,5 milhões de anos até 10 mil anos atrás;

Neolítico: 10 mil até 6 mil anos; 

Idade dos Metais: 6 mil até 4.500 anos



1453 d. C.

1789 d. C.

Arq.

500.000 aC

Atualidade

Linha do tempo



4.000.000 a. C. 10.000 a. C. 5.000 a. C. 4.000 a. C.

NEOLÍTICO IDADE METAISPALEOLÍTICO

Linha do tempo



Ancestral Comum
Um ancestral comum é uma espécie que por algum processo evolutivo de 
especiação origina outras espécies.



Linha evolutiva aproximada



AUSTRALOPITHECUS

• Primeiros hominídeos

• Vivia na África (sul do Saara)

• Período: 5,5 milhões de anos atrás

• Andavam de forma ereta (sobre dois pés)



Sobrevivência e Adaptação



Dificuldades

Sobrevivência

Adaptar ao meio

Transformação da 
natureza

Água

Abrigo

Alimento

deseja a busca

Escassez de água e comida

enfrenta

Predadores

Problemas ambientais

Que podem ser

por isso precisa se

Ferramentas

Tecnologias



Divisão da Pré-História
Paleolítico * Neolítico * Idade dos Metais



Paleolítico

• Duração: cerca de 500 mil anos. 

• Estilo de vida: nômades

• Economia: busca de carniças, caça de 
pequenos animais, pesca, coleta de 
grãos, frutos e raízes.

• Moradia: cavernas

• Instrumentos: roupas com pele de 
animais; ferramentas feitas com 
pedras lascadas, madeira e ossos. 

• Técnicas: domínio do fogo.

• Fontes Históricas: pinturas nas 
paredes das cavernas (fonte visual) 
entalhe nas pedras (cultura material). 

• Manifestações artríticas: arte 
rupestre



Instrumentos rústicos e sem complexidade (Pedra 
Lascada)



Pedras Lascadas



•Utilização rústica de instrumentos, geralmente pedra e madeira.

Pequenos Grupos e alta taxa de mortalidade



Carniceiros e instrumentos rústicos



Nômades – não possuíam moradia fixas



Formavam bandos - sem divisão social



Caça e dividiam alimentos entre si



Era do Gelo



Dependiam da natureza para conseguir fogo



Viviam e cavernas



Dependiam da natureza



O domínio do fogo permitiu:
1 – Cria luz
2 – Criar calor
3 – Esquentar alimentos
4 – Afugentar animais ferozes
5 – Formar vida social



Mais chance de sobrevivência



Neolítico

• Duração: 10.000 anos a.C. – 4.000 a.C. 

• Clima: fim da era do gelos / elevação da 
temperatura

• Estilo de vida: sedentários

• Economia: agricultura e criação de animais.

• Moradia: vilas e cidades

• Instrumentos: roupas de algodão; 
ferramentas feitas com pedras polidas. 

• Técnicas: descoberta da cerâmica e da 
tecelagem e a invenção da roda.

• Fontes Históricas: pinturas nas paredes das 
cavernas (fonte visual) entalhe nas pedras 
(cultura material). 

• Mudanças: Aumento da população

• Transformações sociais: divisão do trabalho, 
o artesanato, a estocagem de alimentos. 

• Religiosidade: construção de templos e 
sistemas religiosos. 





Capacidade de fala



Uso de vestimentas e da pedra polida



Pedra Polida



Divisão social – organização complexa



Vida em aldeias e uso de instrumentos elaborados



Surgiu por volta de 8.500 a.C

O homem passou a observar 
a natureza, percebeu que os 

grãos que caíam no solo 
germinavam. 



COM O DESENVOLVIMENTO DA

AGRICULTURA
O HOMEM SE TORNOU SEDENTÁRIO





HOMO 
SAPIENS

ESTILO
DE VIDA CAÇA/PECUÁRIA COLETA/

AGRICULTURA

NÔMADE

SEDENTÁRIO



A PRODUÇÃO AGRÍCOLA REPRESENTOU

MAISALIMENTOS

CRIANDO

UM

GARANTIA DE COMIDA – ESTOCAGEM PARA TEMPOS DIFÍCEIS – MAIS HABITANTES

CONSEGUIAM O SUFICIENTE PARA
MANTER A TRIBO PRODUZIAM ALIMENTOS SUFICIENTE PARA O DIA-

A-DIA DAS ALDEIAS E PARA A RESERVA EM TEMPOS
DIFÍCEIS.

EXCEDENTE



Desenvolvimento da cerâmica
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Idade dos Metais

• Duração: 4.000 a.C. a 3500 a.C. –
último período da pré-história

• Instrumentos: ferramentas feitas 
com cobre, bronze e ferro. 

• Técnicas: invenção da metalurgia 
e desenvolvimento da escrita.

• Transformações sociais: divisão 
do trabalho mais acentuada e 
especialização de funções. 

• Economia: comércio 



Ferramentas

Ferramentas mais elaboradas com a
utilização de pedra polida, madeira e
metal (ferro e bronze)

Metalurgia: trabalho com ferro. Técnica
descoberta devido a produção de fogo



Metalurgia

Criação de instrumentos

• O domínio do fogo possibilitou o 
molde do ferro que constribuiu 
para diversisficar a produção de 
ferramentas



Ferramentas diversas, mais resistentes e mais elaboradas



Aumentou as possibilidade de criação do homem



Invenção de armar - espada



Guerra- Metalurgia deu poder de guerra ao povos



A
AGRICULTURA
PERMITIU O DESENVOLVMENTO DE
NOVAS ATIVIDADES E PROFISSÕES

A oferta de comida possibilitou para o não-agricultores o
desenvolvimento de profissões, como comércio, artesanato,
arquitetura, metalurgia, costura entre outros



Divisão do trabalho e especialização das funções - Ferreiro, artesão, tecelão, agricultor, pastor



COMÉRCIO

Comércio
Troca de produtos.



E foi assim que os homens inventaram a escrita, registro para controle da produção das 
primeiras comunidades humanas. Este acontecimento marca o fim da Pré-História e o 
começo da História Antiga, ou seja, o período das primeiras civilizações

Foi para controlar a produção excedente da agricultura, da pecuária e da metalurgia que o 
homem criou um sistema de comunicação que servisse como registro permanente do que 
fosse estocado, vendido ou comprado. 





SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS CIDADES

A sociedade passa a
ser estratificada, ou
seja, cria-se uma
divisão social.

Surge a figura do rei,
nobres e sacerdotes.

Criação de leis e
exército.





Escriba
Profissional que tinha a função de escrever. 
As primeiras escritas eram feitas por 
símbolos e os escribas possuíam lugar de 
destaque na sociedade.



umas das primeiras civilizações da 
antiguidadeEGITO


