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Capítulo 3 Os primeiros habitantes 
da América

1  a)  O mapa retrata possíveis formas dos seres humanos 
terem alcançado o continente  americano.

b) Deve-se argumentar que a ausência de consenso 
entre os cientistas se vincula à dificuldade de encon-
trar e interpretar vestígios e fontes, visto que as pri-
meiras ocupações humanas na América são histo-
ricamente muito distantes do tempo presente. De 
maneira semelhante, deve-se citar a possibilidade de 
novas descobertas científicas inviabilizarem as teorias 
anteriores, modificando o que se sabia até então. 
Essa característica faz com que os conhecimentos 
sobre a chegada humana à América estejam em 
constante transformação, especialmente à medida 
que são descobertos novos vestígios históricos, o 
que acirra a disputa entre teorias concorrentes.

2  D 

 Durante a Era Glacial, o Estreito de Bering que separa o 
leste da Ásia do oeste da América, teve seu nível de mar 
reduzido, possibilitando a travessia entre os continentes 
por vias terrestres.

3  B

 Segundo a Teoria de Niède Guidon, o povoamento da 
América se iniciou há mais de 50 mil anos, por meio de 
diferentes rotas. Por sua vez, a Teoria de Darwin trata 
de algo maior que o surgimento dos seres humanos: 
a origem de todas as espécies, dentre as quais o ser 
humano está descrito, em meio ao percurso. Já a Teoria 
de Clóvis defendia que a América teria sido povoada 
apenas por descendentes dos povos mongoloides, e 
não pelos semelhantes a Luzia.

4  A Teoria de Clóvis defende a ocupação do território 
americano a partir de 11 400 anos atrás. Essa chegada 
ao território americano teria se dado a partir da 
travessia terrestre do Estreito de Bering durante a Era 
Glacial, período em que as baixas temperaturas teriam 
impactado nas águas marítimas da região, levando ao 
seu desaparecimento. Essa teoria traz o nome do sítio 
arqueológico estadunidense no qual foram encontrados 
artefatos humanos, como pontas de lança. A teoria 
sustenta que os primeiros grupos humanos a ocupar o 
continente americano eram de origem mongoloide, ou 
seja, asiática.

5  Niède Guidon defende que a chegada do homem ao 
continente americano ocorreu em um período bem 
anterior ao normalmente aceito. Assim, sua teoria sus-
tenta a presença humana em nosso continente há mais 

de 50 mil anos. A pesquisadora brasileira busca validar 
suas teses com registros arqueológicos – no caso, as 
fogueiras encontradas no atual estado do Piauí, que 
ela entende terem sido produzidas por seres humanos. 
Para explicar essa presença humana na América, em 
um período tão distante, ela propõe que a vinda para o 
continente americano tenha se dado, inclusive, por via 
marítima.

6  A 

 Os desenhos rupestres eram feitos em paredes, utili-
zando-se pedaços finos de madeira ou espinhos. No 
entanto, não há certeza de seus significados. Acredi-
ta-se, por exemplo, que poderia haver função mística, 
como atrair o animal desenhado para facilitar a sua caça.

7  O povo de Luzia se caracterizava por ser nômade, e por 
ter uma organização social não hierárquica, isto é, mar-
cada pelo acesso igualitário aos bens coletivos, como 
ferramentas e alimentos. É possível destacar também 
que não havia a formação de grupos com um número 
elevado de indivíduos – quando a população aumen-
tava, organizava-se um novo agrupamento. Além disso, 
esse povo tinha como atividades principais a coleta, 
exercida especialmente pelas mulheres e crianças, e a 
caça, uma função atribuída aos homens.

8  O povo de Luzia utilizava cavernas como local de sepulta-
mento de seus mortos. Esse processo se desenrolava em 
duas etapas. Logo após a morte, o corpo era enterrado 
em posição fetal, por vezes acompanhado de alguns de 
seus pertences. Após a decomposição do corpo meses 
adiante, os ossos eram retirados e passavam por rituais, 
sendo então enterrados definitivamente.

9  Os sambaquieiros ocuparam grande parte da costa lito-
rânea brasileira, mais especificamente a região litorânea 
que se estende entre o Maranhão e o Piauí, assim como 
a área costeira entre a Bahia e o Rio Grande do Sul. 
Vivendo em regiões litorâneas, sua dieta alimentar se 
caracterizou pelo grande consumo de peixes, mariscos 
e caranguejos, obtidos por meio da caça.  

10  B

 As civilizações marajoara e do Alto do Xingu viveram em 
grupos organizados, tiveram uma sociedade dividida 
em hierarquias e adotaram o sedentarismo como modo 
de vida. 

11  A cultura tapajônica se notabilizou pela produção de 
objetos de cerâmica, os quais ainda hoje são apreciados 
por sua beleza, sendo um registro histórico inestimável. 
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Entre os objetos produzidos, podem ser citadas suas 
urnas funerárias e suas estatuetas.

12  D

 O texto descreve as civilizações desenvolvidas no Alto 
do Xingu, o que torna o item D o gabarito da questão. 
O povo de Luzia e aqueles que habitavam os sambaquis 
tinham um número bem menor de pessoas do que o 
texto descreve, o que invalida as alternativas A e C. A 
civilização marajoara não tinha como característica a 
construção de rede de estradas, mas se destacavam 
pela formação de aterros artificiais, criados para convi-
ver com os alagamentos que ocorriam no seu território, 
o que torna a alternativa B falsa. Já as civilizações que 
surgiram na Serra da Capivara ficaram conhecidas pelas 
suas aldeias com cerca de 10 a 11 casas em torno de 
uma praça, tornando incorreta a alternativa E.  


