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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSOR: Gilbert Miguel Ribeiro 
 

6º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 
 

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, a última palavra que foi passada no quadro foi 
“sobreviver”, continue daí fazendo parágrafo.  
 
 A origem do gênero Homo é um dos grandes mistérios da evolução humana. Até 
recentemente, suspeitava-se de que ele tivesse surgido na África oriental. Contudo, a descoberta 
de 2008, na África do Sul, do fóssil de uma espécie nomeada de Australopithecus sediba que 
sugere, para alguns cientistas, que este poderia ser o ancestral do gênero Homo. 
 
- Dá África para o mundo 
 Todas as evidencias indicam que os seres humanos surgiram na África e, a partir dela, se 
espalharam para os outros continentes. Durante muito tempo, acreditou-se que essa dispersão 
havia se dado em uma única migração, ocorrida há 50 mil anos, com os grupos humanos 
seguindo até o norte da África e atravessando à península Arábica também pelo norte, em 
direção à Ásia central. Estudos recentes contudo, concluíram que muito antes dessa migração 
houve outra, há cerca de 130 mil anos, quando grupos humanos deixaram a região nordeste da 
África em direção ao sul da península Arábica.  
 
A CHEGADA DOS SERES HUMANOS À AMÉRICA 
 
 Alguns estudiosos acreditam que as terras americanas começaram a ser povoadas Há 12 
mil anos, quando os primeiros grupos humanos, vindos da Ásia, atravessaram o Estreito de 
Bering , entre a Sibéria (na atual Rússia) e o Alasca (nos Estados Unidos).  
 Essa travessia teria ocorrido na última glaciação, período em que o estreito de Bering 
estava coberto de gelo, unindo o continente americano e o asiático. Os grupos humanos que 
chegaram à América por esse caminho fizeram o trajeto a pé, provavelmente perseguindo 
grandes animais.  
 Os cientistas que defendem essa explicação acreditam ainda que esses migrantes pré-
históricos teriam caraterísticas físicas de populações mongoloides, como grande parte dos 
japoneses, chineses, mongóis, coreanos e outras populações que habitam principalmente o 
nordeste da Ásia atualmente.  
 A hipótese de que a maioria dos povos ameríndios se originou a partir dessa onda 
migratória fundamenta-se na existência de uma grande quantidade de sítios arqueológicos, 
datados de 12 mil a 10 mil anos atrás e espalhados por toda a América. Entre eles está o sítio 
arqueológicos de Clóvis, situado no estado do Novo México, nos Estados Unidos.  
 O sítio de Clóvis ganhou destaque a partir da década de 1930 com a descoberta, na 
região, de artefatos feitos de pedra, além de ossos de mamutes e bisões, datados de 11.500 anos 
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atrás. Entre os artefatos encontrados destacam-se as pontas de flecha, que seriam um indício da 
importância da caça para a sobrevivência dos moradores.  
 Os artefatos de Clóvis apresentavam técnicas e formas muito semelhantes, o que sugere 
que os habitantes da região seriam originários de uma mesma cultura. Por essa razão, o modo de 
vida daqueles moradores foi chamado de cultura Clóvis.       
 


