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Roteiro de estudos: 

 

Português: 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/5-ano-06-04-2020-portugues/s-

yvzVuhdOuGG  

Livro: Linguagem formal, informal e gírias 

Atividades do livro: páginas 156 até 161 

Seguir as instruções conforme solicitado no áudio. 

 

História: 

Áudio explicativo: https://soundcloud.com/colegioequipejf/5-ano-06-04-2020-historia/s-

NEJn5idCLtP  

Livro didático páginas 30 a 32 

Atividades do livro conforme solicitado no áudio. 

Material complementar: Texto “Os primeiros povos da América” + atividades 

 

 

 

Os primeiros povos da América 
 
 

Curiosidades: 
 

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 realizados no Parque Nacional da Serra da 

Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos 

de idade.  

Durante muito tempo prevaleceu, sem contestação, a teoria de que o continente 

americano havia sido ocupado por homens que migraram da Europa há 18 mil anos via Estreito 

de Bering (situado entre o Alasca e a Rússia). A semelhança de traços fisionômicos entre 

povos asiáticos e povos indígenas constituía um dos argumentos. Entretanto, com o avanço 
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dos estudos arqueológicos em solo americano, sobretudo os que são levados a cabo no 

Parque Nacional Serra da Capivara, no sul do Piauí, foram descobertos vestígios de artefatos, 

como cerâmica, e pinturas rupestres que podem ultrapassar a marca dos 18 mil anos. Isso 

provocou um debate mundial sobre o povoamento da América que até hoje reverbera entre 

especialistas do mundo todo.  

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, é possível afirmar que 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.  

Temos também a descoberta sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa 

Santa, no Brasil, e é possível saber que o esqueleto de Luzia foi encontrado na década de 

1970, na região de Lagoa Santa, que já havia sido explorada pelo naturalista Peter Lund no 

século XIX. Os arqueólogos do século XX, dotados de técnicas sofisticadas de datação, 

conseguiram estipular uma idade de quase 12.000 anos para Luzia, que recebeu esse nome 

em homenagem a Lucy, que é considerada o mais antigo fóssil de hominídio já descoberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com nossos estudos responda as questões a seguir: 

1)  Em qual localidade surgiu a espécie homo sapiens? 

2) “O estudo de fósseis humanos no Brasil começou no século XIX, com escavações nas 

grutas de Lagoa Santa, em Minas Gerais.” Indique quais foram as descobertas nesse território, 

citando a principal delas.  

3) Cite 4 características sobre Luzia. 

4) De acordo com os seus estudos sobre como viviam os primeiros seres humanos nas 

Américas, cite as principais diferenças e semelhanças entre os povos sedentários e os povos 

nômades. 

5) O fogo, em nossos dias, é fundamental para diversas atividades. Uma delas, por exemplo, é 

aquecer os alimentos. Indique como podemos saber se o fogo esteve presente entre os antigos 

habitantes do Brasil e em que situações era utilizado. 

 

 



6) Observe o mapa e responda às questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NAQUET-VIDAL, Pierre; BERTI N, Jacques. Atlas histórico: da Pré-história aos nossos dias. Lisboa: Círculo de Leitores, 1987. p. 18; Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FAE, 1991. 

p. 50. 

 

 

a) Qual rota apresenta a chegada do ser humano à América pela região Norte?  

b) Qual rota apresenta a chegada do ser humano à América pela região Sul?  


