
 Resolva a cruzadinha

1. Período inicial da pré-história há cerca de 2,5 milhões de 
anos quando surgiu a espécie Homo que produziu os 
primeiros artefatos de pedra lascada.

2. Representação pré-histórica sobre paredes, tetos e outras 
superfícies de cavernas e abrigos rochosos.

3. Restos de seres vivos (humano, animal ou vegetal), geralmente 
mineralizados ou com sua forma preservada em uma rocha.

4. Ciência que estuda as formas de vida existentes em 
períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. 

5. Período pré-histórico marcado pelo início da agricultura e 
da domesticação de animais. 

6. Depósitos construídos pelo homem pré-histórico com o 
acúmulo de conchas, restos de alimentos, ossos animais, 
pedras lascadas etc.  

7. Ciência que estuda as culturas e os costumes dos povos 
antigos a partir de objetos materiais como fósseis, 
artefatos, construções etc. 

8. Nome que se dá à comunidade humana sem habitação 
�xa que se muda regularmente podendo retornar à mesma 
área de origem. 

9. Nome que se dá à comunidade humana que se �xa em um lugar 
onde constrói suas habitações e desenvolve seu modo de vida. 

10. Nome do fóssil humano encontrado na Lapa Vermelha,  
em Minas Gerais, e considerado o mais antigo da 
América do Sul, com cerca de 12.500 anos. 

11. Estilo de vida dos caçadores-coletores em se 
deslocarem para procurar melhores condições de vida. 

12. Estilo de vida dos agricultores e que marcou o Neolítico. 
13. Nome dado aos antepassados do homem atual e que 

pertencem à mesma família de primatas onde incluem 
humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos. 

14.  Continente considerado o berço da humanidade pois ali 
foram encontrados os restos de hominídeos mais antigos. 

15. Espécie ancestral humana extinta, surgida há cerca de 
400 mil anos, e com a qual o homem moderno conviveu. 

16. Espécie a qual pertencemos, classi�cada na ordem 
primata e na família de hominídeos. 

17. Terra �rme que, durante as glaciações, unia a Ásia e a América 
e serviu de ponte terrestre para o povoamento da América. 

18. Expressão dada a uma região no Oriente Médio com vestígios 
dos mais antigos assentamentos agrários conhecidos. 

19. Importante cereal cultivado na Mesoamérica, 
responsável pela sedentarização e base da alimentação 
das civilizações daquela região.

20. Tubérculo nativo da cordilheira dos Andes e que foi a 
base da alimentação das civilizações andinas. 
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