
 

Atividade de História 6º ano – Analise de texto e questões 

 

Hipóteses Sobre a Ocupação Americana 

 

Muito da História que sabemos atualmente sobre o continente americano se deve aos europeus que ali 

chegaram, principalmente do fim do século XV em diante. 

 

Evidências 

 

*Hoje há evidências de que o continente americano começou a ser povoado há, no mínimo, 10 mil anos. 

*Isso se deve a trabalhos e descobertas arqueológicas, bem como diversos estudos de pesquisadores, 

especialmente a partir do século XIX. 

Vestígios humanos na África 

*Os vestígios mais antigos foram encontrados no continente africano, levantando a crença de que o 

desenvolvimento dos humanos começou ali, mas que, também, ocuparam outras partes o planeta. 

*Os primeiros humanos saíram da África, chegando à Ásia e Europa e, então, América e Oceania. 

 

A ocupação da América 

 

*Como os historiadores não entraram em consenso sobre o início da ocupação, incluindo as rotas que os 

povoadores utilizaram, existem diferentes hipóteses para o povoamento. 

*Duas teorias prevalecem: a hipótese polinésia e a hipótese asiática 

 

Diferentes hipóteses 

 

*Asiática: acredita que os povoadores deixaram a Ásia e cruzaram, a pé, o Estreito de Bering (entre Alasca e 

Sibéria). 

*Polinésia: os primeiros povoadores da América saíram de ilhas da Polinésia em embarcações pequenas e 

cruzaram a costa do Oceano Pacífico. 

*Também é defendida outra hipótese de ocupação dupla. Os povoadores teriam migrado primeiramente da 

Ásia, pelo Estreito de Bering e, depois, a ocupação teria sido por meio da Polinésia. 

 

Os Primeiros Habitantes da América 

 

O povoamento do continente americano começou com os nômades que, sem moradia estabelecida, 

migravam para conseguir viver melhor. Como não praticavam a agricultura, eram coletores e caçadores. 

 

Estilo de vida 

 

Não é sabido se esses povos tinham alguma cultura em comum, pois são diferentes os vestígios de seus 

estilos de vida. 

 

Coletores e caçadores 

 

Acredita-se que tenham vivido na Idade da Pedra Lascada ou no Período Paleolítico, uma vez que, de uma 

maneira geral, eram coletores e caçadores. 
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Descobertas e Sítios Arqueológicos do Brasil 

 

A descoberta de fontes materiais em sítios arqueológicos no Brasil permite construir os estudos sobre os 

primeiros povos da região. Os sambaquis (concheiros) também fornecem vestígios arqueológicos. 

 

Os sambaquis 

 

*Sambaqui = “monte de conchas”, na origem tupi. Localizados no litoral, os sambaquis guardam indícios 

humanos, além de fósseis e material orgânico como pedaços de conchas. São sítios arqueológicos. 

*Tanto no litoral sul, como sudeste e nordeste é possível localizar sambaquis no Brasil, inclusive alguns com 

altura de 30 metros. 

 

Sítios e parques arqueológicos 

 

*Parques arqueológicos são aqueles que concentram os sítios arqueológicos, lugares onde é possível 

encontrar vestígios arqueológicos, ou seja, indícios materiais de que houve presença humana e que estão 

debaixo de rochas ou camadas de terra. 

*Em várias regiões do Brasil é possível encontrar sítios e parques. Um dos mais proeminentes do planeta 

está no Piauí, o Parque de São Raimundo Nonato. 

 

Pinturas rupestres 

 

*Nesses locais podem ser vistos desenhos dos antepassados, as pinturas rupestres feitas em paredes de 

cavernas ou rochas. 

*Alguns dos Estados em que foram encontradas: Piauí, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. 

*Um crânio foi identificado, em 1975, em Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte. 

*Nesse sítio arqueológico estava o fóssil humano mais antigo do continente americano, batizada de Luzia, 

uma vez que os cientistas descobriram que o crânio era feminino. 

 

Os Primeiros “Brasileiros” 

 

Em 1500, portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil e que, na época, era ocupado por indígenas. 

Eles eram bastante diferentes em suas línguas, culturas, costumes e sociedade. 

 

Difícil construção da história 

 

*Os povos indígenas tiveram suas histórias contadas por meio da visão europeia. 

*Por isso, muitas vezes, a descrição é generalizada e restrita em análises. 

 

Sem registros escritos 

 

*Uma das dificuldades enfrentadas pelos estudiosos é o fato de não haver uso da escrita por parte dos povos 

indígenas. 

*É preciso contar com outras fontes, podendo ser materiais ou não. 

*Nos dias de hoje, é possível ver evolução nos estudos, inclusive com aqueles que buscam ressaltar como os 

povos indígenas eram diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questões 

 

1) Duas hipóteses de ocupação da América, marque a correta: 

 

a) Povoadores deixaram o continente asiático 

b) Povoadores saíram de ilhas da Polinésia 

 

2) Os vestígios mais antigos foram encontrados no continente ________________, levantando a crença de 

que o desenvolvimento dos humanos começou ali. 

 

3)Acreditase que os nômades que atuaram no povoamento do continente americano tenham vivido na Idade 

da Pedra Lascada ou no Período Paleolítico, uma vez que eram__________________ e caçadores. 

Qual palavra melhor substitui? 

Agricultores /comerciantes /Coletores 

 

4) Os primeiros habitantes da América teriam vivido na Idade da Pedra ____________ ou no 

Período Paleolítico 

 

5) Quais as afirmações corretas sobre o processo de ocupação da América? 

 

a) Os europeus começaram a chegar no fim do século XIV 

b) O começo do povoamento foi há, no máximo, 5 mil anos 

c) O começo do povoamento foi há, no mínimo, 10 mil anos 

d) Os europeus começaram a chegar no fim do século XV 

 

6) O que os nômades que começaram a povoar o continente americano NÃO praticavam? 

 

a) Coleta   b) Migração   c) Caça    d) agricultura 

 

7) Em 1975, próximo a Belo Horizonte (MG), foi identificado um crânio em um sítio arqueológico que 

pertencia ao fóssil humano mais antigo da América, com qual nome esse fóssil foi batizado?  

 

8) Onde fica um dos mais proeminentes parques arqueológicos do Brasil, o Parque de São Raimundo 

Nonato? 

 

a) Minas Gerais    b) Piauí   c) Bahia    d) São Paulo 

 

9) Quais as afirmações corretas sobre parques e sítios arqueológicos no Brasil? 

 

a) O crânio humano mais antigo encontrado na América era masculino 

b) O crânio humano mais antigo da América foi achado em MG 

c) O crânio humano mais antigo da América foi achado em SC 

d) O crânio humano mais antigo encontrado na América era feminino 

 

10) Sambaquis são sítios _________________ que significam "monte de conchas", na origem da 

língua Tupi. 

 

11)Em várias regiões do Brasil é possível encontrar sítios e parques arqueológicos. Um dos mais proeminent

es está no Estado do __________________, o Parque de São Raimundo Nonato. 

 

a) Piauí          b) Alagoas     c) Sergipe 

 

12) Uma das dificuldades enfrentadas pelos estudiosos sobre os primeiros "brasileiros" é o fato de não haver 

uso da ____________ por parte dos povos indígenas. 

 



 

 

13) Enumere de acordo como a ordem correta dos eventos:  

 

(   ) Os portugueses se depararam com esses povos, bastante diferentes em suas línguas, culturas, costumes e 

sociedade. 

(  ) Em 1500, houve a chegada dos portugueses ao território que hoje é o Brasil e que, na época, era ocupado 

por indígenas. 

(  ) Nos dias de hoje, é possível ver evolução nos estudos, inclusive com aqueles que buscam ressaltar como 

os povos indígenas eram diversos. 

(  ) Com essa colonização, os povos indígenas acabaram tendo suas histórias contadas por meio da visão 

europeia. 

 

14) Em geral, os povos indígenas tinham a religiosidade ligada diretamente com fenômenos e elementos 

da ______________. 

 

15)Os povos indígenas do Brasil falavam mais de 1.000 línguas, com destaque para os ___________, que ch

amavam as terras brasileiras de Pindorama (“terras das palmeiras”). 

Qual palavra melhor completa a lacuna? 

 

A) Aruaques    b) Tupis   c) Carajás 

 

16) Em 1500, navegadores vindos de ________________ chegaram ao território que hoje é o Brasil e que, 

na época, era ocupado por povos ______________________. 

 

17) Qual a afirmação correta sobre os povos indígenas, durante a ocupação do Brasil? 

 

a) Todos falavam a mesma língua 

b) Viviam em aldeias, com o trabalho dividido por gênero 

c) Eram povos sedentários 

 

Fonte: Plataforma Seneca. 

 
 


