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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 2

1. Leia atentamente:

“Como o Homo erectus teria chegado, proveniente da Ásia ou da África, à América do Sul? Há 
muito que se imagina que a entrada de espécies, entre as quais os dos ancestrais do homem 
moderno, no continente americano tenha-se dado pelo estreito de Bering, local onde quase se 
encontram Ásia e América do Norte e que, nos períodos de glaciação, une pelo gelo os dois conti-
nentes.”

FUNARI, Pedro Paulo Abreu; NOELLI, Francisco Silva. Pré-História do Brasil: São Paulo: Contexto, 2002.

Agora responda:
a) Como os pesquisadores chegaram à conclusão de que o homem primitivo teria chegado às ter-
ras americanas pelo Estreito de Bering?
b) O que são os períodos de glaciação?
c) Qual a outra rota que pode ter sido usada pelo homem primitivo para chegar à América?

2. Realize uma pesquisa sobre os sambaquis que contemple os seguintes aspectos: 
a) cinco sítios arqueológicos de sambaquis.
b) Vestígios encontrados nesses sambaquis e a data que foram descobertos.
c) Faça uma ilustração do sambaqui que você mais gostou.

Leia o texto para responder as questões 3 e 4.

“Uma nova análise do fóssil humano mais antigo do México está ajudando a confirmar a hipótese 
de que os primeiros americanos eram mais parecidos com os aborígenes da Austrália do que com 
os índios atuais. E, ao mesmo tempo, causando um racha entre os cientistas sobre a rota que 
esses pioneiros usaram para migrar até a América. A pesquisadora Silvia Gonzáles, que estudou o 
crânio mexicano, afirma que eles vieram da Austrália.
 O fóssil em questão é um crânio conhecido como Mulher de Penión, desenterrado no deserto 
da Baixa Califórnia. Com 12,7 mil anos, Pénion é estatisticamente contemporânea de outro fóssil 
feminino ilustre: Luzia, de cerca de 12 mil anos, desenterrada numa gruta em Lagoa Santa (MG). 
As datações fazem de ambas os esqueletos humanos mais antigos já descobertos nas Américas.
 Examinando o crânio de Luzia e de outros esqueletos antigos de Lagoa Santa e da Colômbia, 
o bioantropólogo mineiro Walter Neves, da USP, e seu colega argentino Hèctor Pucciarelli 
descobriram que eles não tinham nada das feições mongoloides (asiáticas) dos índios americanos. 
Eles se pareciam muito mais com populações da África, com os aborígines australianos e com os 
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melanésios, o que sugeria que o povoamento do continente americano foi um processo muito mais 
complexo do que se imaginava.”

FOLHA DE S. PAULO, 14 set. 2004. Folha Ciência, p. A-14.

3. De acordo com o texto, quais as principais características da Mulher de Penión? Compare-a 
com Luzia.

4. De acordo com os seus estudos, o que podemos concluir desta afirmação do texto: “(…) o po-
voamento do continente americano foi um processo muito mais complexo do que se imaginava.”

5. Observe a imagem abaixo:

Agora responda:
a) Quando foi iniciado a produção cerâmica no Brasil. Quem provavelmente realizava essa ativi-
dade?
b) Escolha uma técnica de produção cerâmica e descreva-a.

6. Circule as expressões relacionadas às características do Brasil na época dos primeiros povoa-
dores.

CLIMA SECO E FRIO

GRANDES ÁREAS FLORESTAIS

GLIPTODONTES

CAATINGAS

ONÇAS
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7. Complete com V para verdadeiro e F  para falso.
a) O aumento do volume das chuvas e da umidade levou à formação de vastas áreas florestais e 
à destruição dos antigos hábitats dos grandes animais, as savanas. (      )
b) A ampliação das florestas e a redução das pastagens provocaram fome e extinção de muitos 
animais, como os mamutes e os mastodontes. (      )
c) A prática agrícola possibilitiu alguns avanços técnicos, como experiências com o cruzamento 
de plantas. (      )
d) Em algumas áreas da América, como no México e no Peru, a prática da agricultura favoreceu o 
surgimento das cidades. (      )

8. Observe o mapa e complete:

a) Complete com os nomes dos continentes.
b) Indique o que representa a legenda.
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9. Quais importantes hipóteses sobre o povoamento da América surgiram com descobertas feitas 
no sul do Chile? Descreva-as.

10. (Unicamp) “Diferentemente das outras espécies de animais, o homem possui poucas defesas 
corporais para enfrentar as condições do meio ambiente. Essa deficiência física, aliada a um cé-
rebro complexo, permite ao homem grandes quantidades de movimentos e capacidade para criar 
seu equipamento material.” Deste modo podemos concluir que:
a) O homem, por sua capacidade física, conseguiu dominar a natureza.
b) A cultura humana não é hereditária, o conhecimento humano é um legado social.
c) O homem é a única espécie animal que possui técnica para transformar a natureza.
d) A produção de alimentos (agricultura) provoca uma profunda modificação na formação física e 
biológica do homem.
e) Com a economia produtora, o homem tinha o controle de sua sobrevivência, embora não pos-
suísse ainda o poder de previsão da produção.


