
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CLÁUDIO MAGNANTE

Av. Principal, 615 – Arco Íris, Capão da Canoa

ATIVIDADE DIAGNÓSTICA – 2021
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
PROFESSOR(A): Allejandro Romero
SUPERVISORA: Maria Luiza Floriano da Silveira

DATA: 24 a 28/05/2021
SÉRIE: 6º ano
TURMA: 61 e 62

NOME DO ALUNO: ____________________________________________________

AS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENTREGUES NA ESCOLA, NA SEMANA SEGUINTE, NO DIA DE RETIRADA DO
MATERIAL.

● As atividades abaixo são sobre as últimas três aulas (maio).

1. Escreva P para características do período PALEOLÍTICO ou N para NEOLÍTICO.

a. [     ] surgimento de ancestrais dos seres humanos, como os australopithecus,
homo habilis e homo erectus.

b. [     ] surgimento da nossa espécie, o homo sapiens.
c. [     ] surgimento da agricultura.
d. [     ] domínio do fogo, da arte rupestre e de ferramentas rudimentares.
e. [     ] domesticação de animais.
f. [     ] processo de sedentarização (fixação humana no mesmo território),

desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos (cidades) e surgimento de
diferenças sociais e da divisão social do trabalho.

2. Sobre as diferentes teorias científicas para a chegada do ser humano no
continente americano marque V para Verdadeiro ou F para Falso.

a. [     ] a chegada dos primeiros seres humanos à América ocorreu com a chegada
dos portugueses no ano de 1500.

b. [     ] assim como surgiu na África, o ser humano moderno (homo sapiens)
também surgiu na América, não precisando migrar de outro continente para cá.

c. [     ] como a teoria do surgimento do ser humano no próprio continente americano
não tem vestígios que a provem (fósseis), ganham mais força as teorias que
defendem que o ser humano migrou de outros lugares para o continente
americano.

d. [     ] a teoria migratória mais aceita afirma que os primeiros seres humanos a
pisarem no continente americano utilizaram o caminho congelado através do
estreito de Bering.

e. [     ] um fóssil encontrado em Lagoa Santa, MG, e apelidado de Luzia pode ter
idade tão antiga quanto os encontrados no sítio de Clóvis, e por isso este achado
em Minas Gerais pode questionar a teoria de que os humanos mais antigos
encontrados são da América do Norte e chegaram pelo estreito de bering.



f. [    ] ainda existe uma terceira teoria que aponta para a possibilidade de os seres
humanos terem chegado à América usando pequenas embarcações vindas de
regiões do sul da Ásia, Polinésia e Oceania.


