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Texto base da disciplina de História: A evolução do ser humano. Da África 
para o mundo.   
Obs: Terminar o texto base.     
 

ATIVIDADES 
 
1 – Copie o restante do texto abaixo, para completar o texto “A evolução do ser humano. Da 
África para o mundo”, observe onde você parou, é continuação do texto da semana passada.  
 
... 
- Outros percursos 
 Nas últimas décadas, várias descobertas indicam que a presença humana na América 
pode ser muito anterior à cultura Clóvis. Por exemplo, nos sítios arqueológicos de Piedra Museo e 
Los Toldos, na Argentina, e de Debra L. Friedkin, no Texas, nos Estados Unidos, há indícios da 
presença humana com 13 mil a 15 mil anos de idade. Artefatos de pedra e restos de alimentos, 
encontrados em Monte Verde, no sul do Chile, foram datados em 13.500 anos atrás. Por sua 
localização, na parte meridional da América do sul, os achados de Monte Verde sugerem ainda 
que o povoamento do sul do continente pode ter sido anterior ao da parte norte.  
 Para muitos estudiosos, essas descobertas indicariam que, além dos grupos que teriam 
chegado ao continente por via do Estreito de Bering, pode ter havido outras ondas migratórias de 
seres humanos que teriam chegado à América por via marítima navegando pelo oceano Pacífico 
e pelo Atlântico.  
 Observe o mapa abaixo com os possíveis caminhos, é a penas para complementar o 
entendimento do texto, não é para copiar o mapa.   
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 Definir quando a América começou a ser ocupada e qual foi a rota seguida não é a única 
incerteza dos pesquisadores. Outra dúvida é se os primeiros povoadores da América teriam 
caraterísticas asiáticas, como os povos ameríndios. Essa discussão surgiu porque crânios e 
ossadas encontradas na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, apresentam traços faciais 
semelhantes aos dos africanos e dos aborígenes australianos. Ela seria diferente da migração 
dos grupos mongoloides, que teriam originado os moradores de Clóvis e os povos ameríndios.     
  
 


