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ENEM: Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade









• Viveram da caça, pesca e 
coleta usando armas de 
pedras talhadas. 

• Eram nômades.

• Descobriram como produzir 
e conservar o fogo. 

• Protegiam-se nas cavernas.

• Temiam e respeitavam a 
natureza. Acreditavam que 
espíritos habitavam águas, 
matas, montanhas e animais 
e que eles poderiam ser 
invocados mediante rituais e 
oferendas.

•Produziram pequenas 
estatuetas femininas, chamadas 
de Vênus paleolíticas. Talhadas 
na pedra ou no marfim, elas têm 
seios e quadris grandes, 
desproporcionais e a maioria 
não tem rosto. 
• Realizaram as chamadas 
“pinturas paleolíticas” no fundo 
das cavernas. Pintavam 
mamutes, bisões, rinocerontes, 
renas, bois e cavalos selvagens. 

MUNDO PALEOLÍTICO



Surgimento da agricultura e 
criação de animais.

• Eram seminômades. 
Estabeleciam-se num local até 
o esgotamento do solo. Assim 
que recuperado, voltavam 
para o local.
• Construíam casas de 
palafitas, habitações mais 
sólidas de pedra. 
• Marcar o tempo, prever as 
mudanças das estações e 
reverenciar as divindades da 
natureza marcaram seu 
pensamento e sua crença.

•As estatuetas femininas 
ganharam rosto e corpo esguio; 
algumas aparecem vestidas, 
enfeitadas com colares e 
carregando uma criança.
•As pinturas passaram a ser 
feitas em pedras rochosas, ao 
ar livre,e mostram cenas de 
caça, luta e rituais. 
•Crescimento da população.
•Divisão de trabalho dos 
homens e mulheres. Os 
homens dedicavam-se à caça e 
as mulheres cuidavam dos 
trabalhos agrícolas, do gado, da 
coleta e da preparação do 
alimento.

Mundo Neolítico



O uso de metais para a confecção
de utensílios remonta ao período
Neolítico: há pequenos objetos de
cobre datados de 6500 a.C. As
técnicas de fundição de metais
iriam se difundir entre 3500 a.C. e
1000 a.C.



Atualmente sabe-se que técnicas distintas coexistiram e, não
raro, algumas, classificadas como ultrapassadas, poderiam ser
mais eficazes que outras vigentes na época. As designações
PALEOLÍTICO, NEOLÍTICO E IDADE DOS METAIS, devem
ser vistas como referências para facilitar o estudo.

Outro equívoco comum: acreditar que os povos sem escrita
também seriam “sem história”.

As cenas do filme “2001: uma odisseia no espaço” , que
para aqueles hominídeos, o osso transformado em artefato é
tão importante – ou mais – quanto a nave espacial para o ser
humano do século XXI.



Novas descobertas apontam que viver na pré-história 
não era como imaginávamos

Vestígios de temperos e utensílios provariam que dieta dos nossos 
ancestrais era mais diversificada do que supúnhamos.

Descobertas arqueológicas recentes revelam novas informações que 
poderão redefinir o nosso imaginário sobre a vida na pré-história.

Alimentação
Vestígios de alho, coentro e mostarda foram encontrados em diferentes 
utensílios de cozinha ao longo do Mar Báltico, o que provaria que a dieta de 
nossos ancestrais estava longe de ser insossa. A incrível diversidade 
gastronômica que teria existido em diferentes regiões do planeta também 
derrubaria a ideia prévia da “dieta paleolítica”.

Tudo indica que cada grupo hominídeo estabelecia sua alimentação com 
base nas necessidades nutricionais que o seu entorno exigia.
https://seuhistory.com/noticias/novas-descobertas-apontam-que-viver-na-pre-
historia-nao-era-como-imaginavamos



Tumba pré-histórica de 5,5 mil anos é descoberta na Irlanda

ARQUEÓLOGOS TRABALHAM NO ESTUDO DA TUMBA (FOTO: DIVULGAÇÃO/UNIVERSITY COLLEGE 
DUBLIN )



Um túmulo de uma civilização pré-histórica europeia foi encontrado no Vale
do Boyne, na Irlanda. A descoberta foi feita por profissionais da empresa de
agro-tecnologia Devenish, em parceria com a Universidade College Dublin
(UCD), que estavam estavam cavando o local há mais de um ano. Estima-se
que a tumba tenha 5,5 mil anos.
A equipe de pesquisadores achou duas câmaras funerárias escondidas sob
uma grande lápide. Ao redor havia restos de seis pedras de meio-fio, que
provavelmente formavam o perímetro do local. Uma das peças estava
coberta com figuras que datam do Período Neolítico (também conhecido
como Idade da Pedra). Dois outros túmulos também foram encontrados.
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Arqueologia/noticia/2018/07/tumba-
pre-historica-de-55-mil-anos-e-descoberta-na-irlanda.html



https://arqueologiaeprehistoria.com/qual-a-diferenca-entre-historia-e-arqueologia/
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