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ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 01 

 

Observe a imagem e leia o texto e responda as questões 1, 2 e 3: 
 

 
 
Quando os colonizadores europeus chegaram à América, ela já era povoada. Existe 
uma grande discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao 
continente, tendo em vista que não havia ligação desse com outro continente por meio 
de terras emersas.  
 
Atualmente, existem duas teorias que tentam explicar a chegada do homem ao 
continente americano: a teoria transoceânica e a teoria de Bering. Segundo a teoria 
transoceânica, há cerca de 10 mil anos os homens que habitavam a Polinésia (na 
região da Oceania) se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos 
barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. 
  
De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do 
Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo 
oeste do continente americano, os dois pontos se encontram separados por 85 km. 
Segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente americano ocorreu há, 
aproximadamente, 50 mil anos, quando nômades asiáticos atravessaram o Estreito 
de Bering; que nesse período encontrava-se congelado em razão da era glacial, 
formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. A partir daí o homem migrou 
até a parte meridional do continente americano. Essas são teorias que possuem maior 
aceitabilidade no meio científico, mas não se tem certeza quanto às suas afirmações. 

Fonte: http://www.brasilescola.com, acesso em 18/04/2013. 
 

 
1 Marque ( V ) para Verdadeiro, e ( F ) para Falso: 
 
a) (   ) Segundo o texto, uma das teorias explicam que os homens saíram da América 
rumo a Ásia há cerca de 50 mil anos. 
 
b) (   )  A teoria transoceânica defende que os homens que habitavam a Polinésia se 
locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos, há cerca de 10 mil 
anos. 

http://1.bp.blogspot.com/-DnJd3yZ8YJY/TcBirXydVjI/AAAAAAAACtU/iOLUV-pkqqM/s1600/Bering.jpg


 
c) (    ) O Estreito de Bering está localizado entre o continente americano e o continente 
europeu. 
d) (  ) Segundo a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do 
Estreito de Bering há 50 mil anos, quando nômades asiáticos o atravessaram. 
 
e) (  )As duas teorias possuem maior aceitabilidade no meio científico, mas não se 
tem certeza quanto às suas afirmações. 
 
2 De acordo com o texto e a imagem, podemos observar que o Estreito de Bering: 
 
a) está localizado entre o continente americano e o continente europeu. 
b) está localizado entre o continente asiático e o continente europeu. 
c) está localizado entre a Ásia e a América do Norte. 
d) está localizado entre o continente americano e a Oceania 
 
3. Na sua opinião, qual hipótese de povoamento da América é mais provável?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 

Autoria: Professora Helaine Souza 
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ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 02 

 

Leia o texto para responder as questões 1, 2 e 3. 
 
“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 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 

 
 
1. De acordo com o texto, quais as principais características da Mulher de Penión?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. De acordo com os seus estudos, o que podemos concluir desta afirmação do 
texto: “(…) o povoamento do continente americano foi um processo muito mais 
complexo do que se imaginava.”  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Como os pesquisadores chegaram à conclusão de que o homem primitivo teria 
chegado às terras americanas pelo mar?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 03 

 

 Assistir o vídeo “Os indígenas - Raízes do Brasil”, disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=cQkA5PDow2s> 

 

 Responder: 

1. Como se deu o contato dos europeus com os indígenas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

2. Elenque pontos da cultura indígena. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

3. Quais as principais causas do extermínio dos povos indígenas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Autoria: Professora Helaine Souza 
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ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL 05 

 

No próximo dia 29 de março, a cidade de Salvador completará 471 anos. Esta data 

marca a chegada do primeiro govenador geral do Brasil, Tomé de Sousa que chegou 

a este território com a missão de fundar a primeira capital do Brasil, que nesta época 

era uma colônia de Portugal.  

 

1. Pesquise, seleciona e cole no caderno uma reportagem sobre a cidade de 

Salvador e comemoração do seu aniversário em 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoria: Professora Helaine Souza 

 


