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LEIA ATENTAMENTE
Realize a atividade no caderno com cabeçalho; Envie fotos da atividade concluída até 05 de maio
e se necessário, peça ajuda se houverem dúvidas no whattswhatts app da professora: 985035804.
Transcreva as questões para assinalar e/ ou responde-las;
responde
Assinale ou redija sua resposta com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; A letra deve ser
legível;
As questões abertas devem ser respondidas de maneira clara e desenvolta.
Boa atividade a você!

ORIGENS DO SER HUMANO NA AMÉRICA
Existem diferentes pesquisas que indicam datas que variam entre 20 e 35 mil anos atrás.
Investigações científicas ainda mais recentes trabalham com um período de 50 mil anos atrás.
Alguns cientistas trabalham com a hipótese de que a América, assim como os continentes africano
e asiático, contava com populações próprias ou nativas. No entanto, a tese do autoctonismo não
conta com afirmações materiais, pois ainda não foram encontrados fósseis humanos anteriores ao
do Homo sapiens sapiens. Com isso, as correntes teóricas que defendem que grupos humanos
teriam migrado de outros continentes para a América ganham maior destaque.
destaque Vamos conhecêlas melhor:
•
HIPÓTESE DA ROTA BERINGBERING Os primeiross habitantes da América teriam vindo da
Ásia também atravessando uma ponte de gelo formada sobre o estreito de Bering.

•
HIPÓTESE DA ROTA TRANSPACÍFICATRANSPACÍFICA Os primeiros povoadores teriam se deslocado
da Ásia para a América ao atravessarem o oceano Pacífico, navegando
navegando de ilha em ilha em
pequenas embarcações. Esta hipótese ganhou força a partir de 1975, quando fóssil de uma mulher
foi encontrado na região de Lagoa Santa, situada no estado brasileiro de Minas Gerais. Apelidada
de “Luzia”, o antigo fóssil tem uma datação equivalente a dos primeiros povos a ocuparem a
América do Norte. Além disso, seus traços são negróides como os das populações do continente
africano ou dos aborígines australianos.Baseado nessa descoberta revolucionária, a comunidade
científica trabalha
balha com uma terceira hipótese. De acordo com esses estudos, as populações que
ocuparam primeiro o continente vieram de regiões do sul asiático, da Polinésia e da Oceania. Tais
grupos humanos teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações
embarcaçõe de pequeno
porte. Com o passar do tempo fixaram-se
fixaram se no litoral leste do continente americano e,
posteriormente, buscado áreas pelo interior da América.
•
HIPÓTESE DA MIGRAÇÃO ATLÂNTICAATLÂNTICA Grupos humanos teriam saído da Europa e
navegado pelo oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegarem ao norte da América.
•
HIPÓTESE DA ROTA COSTEIRACOSTEIRA Os primeiros habitantes da América teriam
navegado da costa da Ásia até a América do Norte e, depois, seguido em direção ao sul pela costa
do continente.
icos no Brasil
Sítios arqueológicos
Entre 1834 e 1844, o dinamarquês Peter Lund encontrou milhares de fragmentos de ossos
fossilizados de animais, além de alguns fósseis humanos. Um século depois, os pesquisadores já
identificaram cerca de 20 mil sítios arqueológicos pré-históricos
pré
ricos no Brasil. Entre esses sítios, os
pesquisadores já localizaram, também, em trechos do litoral brasileiro muitos sambaquis (montes
de conchas e esqueletos de peixes) espalhados pelo litoral, com mais de 5 mil anos.

Povos tapajônicos e marajoaras
A cultura desenvolveu-se,
se, às margens do rio Tapajós, próximo da atual cidade de Santarém,
no Pará. Suas principais características eram o uso de urnas e outros objetos de cerâmica
decorados com representações de animais
an
ou pessoas.

Recipiente de cerâmica em forma de jacaré da cultura tapajônica (datado entre os anos 900 e
1700). Os pesquisadores acreditam que objetos como esse eram utilizados em cultos e cerimoniais
religiosos. (Renato
Renato Soares/Acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, PA.)
PA.
Paleoíndios do Sul e do Sudeste
Por volta de 3500 a.C., desenvolveu-se
desenvolveu se no Sul e no Sudeste do atual território brasileiro
uma cultura de agricultores e ceramistas conhecida
como povo de Itararé, estes, instalaram-se
instalaram em regiões
de altas altitudes e de clima frio. As habitações
comunicavam-se
se entre si por meio de túneis, onde
também eram armazenados os alimentos.
Ao lado,Mó
Mó e mão de mó encontrados por agricultores
no município de Tibagi (PR) e doado ao Museu
Paranaense. Por estar associado à tradição ItararéItararé
Taquara do Paraná, o objeto teve sua idade estimada entre 4 mil anos e 300 anos.
Atividades:
1.

O que são sítios arqueológicos?

2. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam
chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir dessa região,
localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes
teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando até a porção sul do continente.
Entretanto, por meio de estudos arqueológicos
arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da
Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos
de idade.Validadas, as provas materiais encontradas
encontradas pelos arqueólogos no Piauí, assinale a
alternativa correta e a transcreva junto ao enunciado no caderno.

a) ( ) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18
mil anos.
b) ( ) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou
os outros continentes.
c) ( )c ontestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e,
depois, cruzou o Estreito de Bering.
d) ( ) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos.
e) ( ) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos.
3. Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais avançadas, a arqueologia tem fornecido pistas
e inícios sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro antes da chegada dos
europeus. Sobre esse período da história, assinale a alternativa correta e a transcreva junto ao
enunciado em seu caderno.
a) ( ) as práticas agrícolas, até a chegada dos europeus, eram desconhecidas por todas as
populações nativas que, conforme os vestígios encontrados, sobreviviam apenas da coleta,
caça e pesca.
b) ( ) os vestígios mais antigos de grupos humanos foram encontrados na região do Piauí e as
datações sobre suas origens são bastante controvertidas, variando entre 12 mil a 40 mil anos.
c) ( ) os restos de sepulturas e pinturas encontrados em cavernas de várias regiões do país
indicam que os costumes e hábitos desses primeiros habitantes eram idênticos aos dos atuais
indígenas nas reservas.
d) ( ) os sítios arqueológicos da ilha de Marajó são provas da existência de importantes
culturas urbanas com sociedades estratificadas que mantinham relações comerciais com povos
das Antilhas e América Central.
4. Os primeiros americanos NÃO são autóctones da América, porque nesse continente,
SOMENTE foram encontrados(as)
a) ( ) datações sobre o homem bem mais antigas que nos outros continentes.
b) ( ) vestígios do Homo sapiens sapiens.
c) ( ) vestígios de Australopitecinos.
d) ( ) vestígios do Homo erectus.
e) ( ) vestígios de primatas próximos do homem como por exemplo o gorila, chimpanzé e
orangotango.

