
 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Observe os diferentes tipos de fontes históricas abaixo. 

Reprodução/Coleção particular Tânia Rêgo/Agência Brasil 

  

Vendedores de leite e de capim. Gravura de Jean-

Baptiste Debret, 1835. Debret foi um artista francês 

que viveu no Brasil de 1816 a 1831 e retratou 

diversos aspectos do cotidiano da população. 

Cadeado, corrente e chave de ferro utilizado em uma 

fazenda de café em Vassouras (RJ), artefatos deste 

tipo foram utilizados nas fazendas da região nos 

séculos XVIII e XIX.  

 

LEI Nº 3.353, DE 13 DE MAIO DE 1888. - Declara extinta a escravidão no Brasil. 

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o 

Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral 

decretou e ela sancionou a lei seguinte: 

Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. 

[...]  

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>. Acesso em: 7 jun. 2018. 

Com base em sua observação, responda: 

a) As fontes históricas acima são escritas ou não escritas? 

b) Essas fontes podem nos ajudar a entender que aspectos da escravidão no Brasil? Explique. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico 

Habilidade 
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das 
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 
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Grade de correção 

✓ 

Gravura: não escrita; objeto: não escrita; trecho da lei: escrita. O aluno deve 
perceber que as fontes históricas são vestígios de acontecimentos passados que 
indicam não somente sua existência, mas suas características. A gravura, feita por 
um artista francês contemporâneo à escravidão que morou no Brasil, é um relato do 
trabalho cotidiano de um grupo de escravizados. O cadeado, a corrente e a chave 
são vestígios materiais das formas como os escravizados de determinada fazenda 
eram mantidos (trancados, acorrentados etc.), ou seja, vestígios de como era feita a 
manutenção do cativeiro. E, por fim, a Lei Áurea é um documento oficial que mostra 
que o sistema escravista existiu legalmente no Brasil até 13 de maio de 1888. 

 

Considerar incorretas repostas que não indiquem a gravura e o cadeado com a 
chave e a corrente como fontes não escritas e/ou que não indiquem o trecho da lei 
como fonte escrita. Também é incorreta a resposta que não contemple uma 
explicação indicando por que essas fontes evidenciam a existência da escravidão no 
Brasil. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que errar essa questão pode demonstrar dificuldade em reconhecer os rastros que o 
passado deixa. Para retomar esse assunto com os alunos, caso seja necessário, peça-lhes que 
tragam três itens para a aula: um objeto que faça parte de sua história pessoal ou que 
utilizem constantemente no cotidiano, um desenho, elaborado por eles, que demonstre 
como esse objeto está presente em suas vivências e uma fotocópia de sua certidão de 
nascimento. Em sala de aula, peça a cada aluno que explique o tema de seu desenho e como 
o objeto escolhido faz parte de seu cotidiano, ressaltando que o desenho e o objeto são 
fontes não escritas. Interprete com eles as informações da certidão de nascimento, 
auxiliando-os a compreender como o documento pode atestar a existência de cada um e o 
acontecimento do nascimento, mas não é a única evidência desses fatos, que também 
podem ser comprovados por fotos, testemunhos dos familiares, objetos etc. Destaque que a 
certidão é uma fonte escrita. 

 

2. Observe a foto abaixo, atentando para as diferenças entre os crânios. 

sporst/flickr/Creative Commons 2.0 

 

Crânios hominídeos expostos na Academia de Ciências da Califórnia (Estados Unidos). Foto de 2011. 
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Na imagem, estão representados os crânios de algumas espécies de hominídeos. Considerando as 
principais características das espécies Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens, descreva-as e 
explique por que a África é considerada o “berço da humanidade”. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade 
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes 
tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e 
discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 1 

Grade de correção 

✓ 

O Homo habilis viveu na África, produziu os primeiros instrumentos de pedra e 
madeira e se alimentava de vegetais e carnes. O Homo erectus viveu no continente 
africano, europeu e asiático e foi a primeira espécie a adotar uma postura mais 
ereta, o que lhe permitiu caçar e se defender de forma mais eficiente. Além disso, 
aprimorou os instrumentos de pedra e foi a primeira a utilizar o fogo. O Homo 
sapiens viveu na África e desenvolveu uma consciência mais complexa, com 
capacidade de reflexão. Essa espécie aprimorou a linguagem falada e escrita, além 
da produção tecnológica e da expressão artística. Logo, a África é considerada o 
berço da humanidade porque lá foram encontrados os mais antigos vestígios 
humanos, incluindo fósseis e objetos.  

 
Considerar incorretas respostas que não descrevam as principais características dos 
hominídeos destacados, incluindo os locais nos quais viviam, além de não indicar 
que a África é considerada o “berço da humanidade” porque lá foram encontrados 
os vestígios mais antigos da humanidade. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não acertar a resposta provavelmente não compreendeu aspectos do processo 
evolutivo da humanidade, não assimilou que os seres humanos que hoje habitam o planeta 
são da espécie Homo sapiens e não identifica a África como provável continente de origem 
dos primeiros hominídeos. Peça a alguns alunos voluntários que contem aos colegas em que 
bairro moram e como fizeram para chegar à escola no dia desta atividade. A partir disso, 
explique aos alunos que as pessoas sempre vêm de algum lugar e seguem uma trajetória 
para chegar aonde estão, e com a humanidade não foi diferente. Todos os povos têm sua 
própria história de como chegaram à região em que vivem. De modo semelhante, podemos 
afirmar que os primeiros hominídeos estavam na África e partiram de lá para as outras 
regiões do planeta. 
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3. Observe com atenção a imagem a seguir. 

Reprodução/Museu Nacional, Rio de Janeiro/UFRJ 

 

Vaso de cerâmica cerimonial decorado com incisões geométricas e relevos, com figuras antropomorfas e 

zoomorfas, confeccionadas cerca de mil a 1400 anos atrás, localizada em Santarém (PA). 

Os povos santarenos ocuparam uma região da Amazônia brasileira há cerca de 2 mil anos. Explique 
qual aspecto de sua cultura está representado na imagem acima. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade 
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes 
tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e 
discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 
✓ 

O aluno responde corretamente quando aponta que o aspecto da cultura retratado 
é a produção de um recipiente, ou seja, a fabricação de instrumentos de cerâmica 
para uso cotidiano. Os povos santarenos e marajoaras produziram diversos objetos 
de cerâmica, como recipientes decorados, urnas funerárias e estatuetas com forma 
de seres humanos e de animais. Objetos como vasos podiam ser decorados com 
pinturas, desenhos em relevo e esculturas que eram moldadas separadamente e 
aplicadas neles. 

 Considerar não satisfatória a resposta que não explicar que o objeto indica a 
fabricação de objetos de cerâmica pelos povos santarenos para uso cotidiano. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não atingir a resposta correta possivelmente não compreendeu uma das 
principais características da cultura dos povos santarenos, que é a produção de cerâmicas. 
Busque informações e fotos de outras cerâmicas criadas pelos povos santarenos e as 
exponha aos alunos. Pergunte a eles quais eram as funções desses objetos e peça-lhes que 
justifiquem suas respostas. Oriente os alunos para que entendam que a produção de muitos 
objetos ocorria conforme sua utilidade, o que não excluía o fato de poderem ser decorados.  
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4. Observe o planisfério. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: ZARAGOZA, Gonzalo. Geografia e história da América. Madri: Ediciones SM, 2001. p. 90. 

Com base nos seus conhecimentos, insira no mapa de forma esquemática as três principais 
hipóteses de como o ser humano chegou à América.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade (EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de 
correção ✓ 

O aluno acerta esta questão quando representa as três hipóteses sobre a vinda dos seres 
humanos para a América. A primeira hipótese é a asiática: as primeiras migrações para o 
continente americano teriam ocorrido pelo estreito de Bering, quando o volume dos oceanos 
estava mais baixo, permitindo a travessia da Ásia para a América por uma passagem de terra 
e gelo que ligava os dois continentes. A segunda hipótese é a malaio-polinésia: os seres 
humanos teriam ido da Polinésia à América por um conjunto de ilhas no Pacífico, saindo 
delas através de embarcações e navegando até a costa americana. A terceira hipótese é a da 
dupla origem: os primeiros humanos teriam chegado ao continente americano tanto pelo 
estreito de Bering como por mar. A representação criada pelos estudantes pode se 
assemelhar à seguinte: 



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

  

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: ZARAGOZA, Gonzalo. Geografia e história da América. Madri: Ediciones SM, 2001. p. 
90. 

 
 O aluno que não responde satisfatoriamente quando não elencar as três hipóteses e não 

explicar as principais características de cada uma delas. 

Orientações 
sobre como 

interpretar as 
respostas e 
reorientar o 

planejamento 
com base nos 

resultados 

O aluno que não atingir a resposta correta possivelmente não compreendeu uma das principais 
características da cultura dos povos santarenos, que é a produção de cerâmicas. 
Busque informações e fotos de outras cerâmicas criadas pelos povos santarenos e as exponha aos 
alunos. Pergunte a eles quais eram as funções desses objetos e peça-lhes que justifiquem suas 
respostas. Oriente os alunos para que entendam que a produção de muitos objetos ocorria 
conforme sua utilidade, o que não excluía o fato de poderem ser decorados.  

 

5. Considere a seguinte definição:  

Sambaqui: Depósito de conchas, cascas de ostras, frequentemente objetos de 

pedra e de osso e, às vezes, ossos humanos e objetos de cerâmica dos habitantes pré-

históricos do Brasil. [...] 

SAMBAQUI. In: MICHAELIS. Dicionário brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/sambaqui/>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

Explique o que são os sambaquis e o que a sua construção indica sobre os povos sambaquieiros. 
  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sambaqui/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sambaqui/


 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade 
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes 
tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e 
discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 3 

Grade de correção 

✓ 

O aluno acerta esta questão quando aponta que o sambaqui é um acúmulo de 
conchas de moluscos e restos de animais como peixes e aves que comunidades 
humanas habitantes do litoral brasileiro cerca de 8 mil anos atrás foram 
depositando ao longo do tempo, ou seja, os sambaquis são os vestígios desses 
povos. Eram usados para sepultar os mortos e seus objetos pessoais, como enfeites, 
utensílios e armas, e habitações eram construídas em cima deles. Esses fatores 
indicam que os povos sambaquieiros tinham uma preocupação religiosa (pela forma 
como enterravam seus mortos); caçavam (pois enterravam as armas); pescavam 
(pois alimentavam-se de mariscos); e tinham habilidades para construir habitações, 
organizando-se em aldeias. 

 
O aluno que que não conseguir responder à questão possivelmente não 
compreendeu o conceito de sambaquis e como eles revelam modos de viver de uma 
sociedade passada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder satisfatoriamente possivelmente não entendeu o conceito de 
sambaquis a partir do significado da palavra. Peça aos alunos que, durante três dias, sob a 
supervisão de um adulto responsável, observem e façam anotações sobre o lixo produzido 
na cozinha da casa deles. A partir dessas anotações, que devem ser levadas para a sala de 
aula e entregues ao docente, conduza um debate sobre como o que descartamos mostra os 
hábitos adotados pelo grupo de pessoas com o qual vivemos. Discuta que restos de 
alimentos foram encontrados, que tipos de embalagens e em que quantidade. Explique que 
essas informações revelam muito sobre os hábitos familiares. Transporte essa lógica para os 
sambaquis, demonstrando como o ser humano estrutura sua vivência em torno de seus 
hábitos. 

 

6. Considere as afirmativas abaixo: 

I. Calendários são construções sociais utilizadas para dividir, medir e organizar o tempo. 

II. O uso do calendário cristão por vários países do mundo indica que o cristianismo foi a 

religião dominante por muitos séculos em diversos países. 

III. Além dos cristãos, outros povos, como judeus e muçulmanos, criaram calendários de 

acordo com suas necessidades. 

Indique quais são as afirmativas verdadeiras: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II. 

d) I, II e III. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões sobre o sentido das cronologias 
Periodização temporal como construção social produto de escolhas e interpretações 

Habilidade 
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 
periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas).  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 

A afirmativa I é correta, mas também estão corretas as afirmativas II e III. Diversos 
povos criaram calendários de acordo com suas necessidades, mas o calendário 
dominante no mundo ocidental, inclusive no Brasil, é o calendário cristão. Nessa região, 
o cristianismo teve grande importância religiosa, social, cultural e econômica nos 
últimos séculos.  

b 
As afirmativas I e III são corretas, mas também está correta a afirmativa II. O fato de o 
principal calendário utilizado na atualidade ser o cristão está ligado à importância das 
religiões cristãs no Ocidente ao longo dos últimos séculos. 

c 

A afirmativa II é correta, mas também estão corretas as afirmativas I e III. Os 
calendários são construções sociais usadas para dividir, medir e organizar o tempo, e 
vários povos criaram calendários próprios de acordo com suas necessidades, incluindo 
os judeus e muçulmanos. 

d 
As afirmativas I, II e III são corretas. Juntas contemplam aspectos da criação dos 
calendários. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder satisfatoriamente a esta questão possivelmente não 
compreendeu que existem vários calendários que atendem às necessidades culturais e 
sociais de uma sociedade em determinada época e local. Busque referências imagéticas de 
outros calendários que não o cristão. Por exemplo o judeu; o medieval que seguia as 
estações do ano e as fases da agricultura, como o plantio, a colheita, etc.; o chinês; o maia; 
etc. Selecione ao menos um desses calendários e o apresente aos alunos com a devida 
contextualização histórica e estabeleça comparativos entre o calendário escolhido e o 
cristão, enfatizando como eles são organizados de acordo com elementos culturais das 
sociedades que os criaram e utilizavam. 

 

7. Há um ditado popular que diz “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. A ideia nele expressa 
não pode guiar a escrita dos historiadores, que têm um compromisso com o passado que existiu, 
apesar de não buscarem uma verdade absoluta. Em suas pesquisas, o historiador não inventa 
histórias, mas interpreta os rastros do passado. Entre as fontes utilizadas pelos historiadores estão 
relatos que foram transmitidos oralmente de geração em geração. Essas fontes históricas podem 
ser classificadas como: 

a) Fontes não escritas: relato oral. 

b) Fonte escrita: documento oficial. 

c) Fonte não escrita: fotografia. 

d) Fonte escrita: diários pessoais. 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

Formas de registro da História e da produção do conhecimento histórico 

Habilidade 
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das 
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 1 

Justificativas 

a 
Esta alternativa é correta. Relatos orais transmitidos de geração em geração são fontes 
históricas não escritas.   

b 
Alternativa incorreta, pois relatos orais não podem ser considerados documento oficial 
nem escrito. 

c 
Alternativa incorreta, pois relatos orais são fontes diferentes de fotografias, embora 
ambas sejam não escritas. 

d 
Alternativa incorreta, pois relatos transmitidos oralmente não se constituem na escrita 
de diários.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder esta questão satisfatoriamente provavelmente não 
compreendeu o conceito de “relato oral” e como isso dialoga com a memória e a análise 
histórica. Peça aos alunos que solicitem a algum familiar que lhes conte uma história que 
vivenciaram. Organize os alunos em duplas e explique que cada um deve contar ao colega a 
história que ouviu em casa. Explique aos alunos que essas fontes são tão confiáveis quanto 
as escritas, pois não é o suporte que determina a confiabilidade. 

 

8. O homo sapiens ajustou-se a um número maior de ambientes do que outros animais e outras 
espécies humanas. Isso se deve não só a suas habilidades técnicas, mas também culturais. Leia as 
afirmativas abaixo: 

I. O Homo sapiens aprimorou a tecnologia desenvolvida por espécies anteriores.  

II. O Homo sapiens é um ser cultural. 

III. “Cultura” são os modos de ser e viver criados e transmitidos de uma geração para outra. 

Indique quais afirmativas são verdadeiras: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade 
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua 
historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 2 

Justificativas 

a As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a III também. 

b As afirmativas I e III são verdadeiras, mas a II também. 

c As afirmativas II e III são verdadeiras, mas a I também.  
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d 

A afirmativa I é verdadeira pois, de fato, o Homo sapiens aprimorou a produção 
tecnológica. A afirmativa II é verdadeira porque o ser humano se organiza 
historicamente em sociedade e estabelece significados e interpretações para suas 
ações e relações, sendo, assim, um ser cultural. A afirmativa III é verdadeira porque a 
cultura é um processo histórico, social e transmitido por meio da linguagem. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder a esta questão corretamente possivelmente não compreendeu o 
conceito de cultura. Procure um desenho Gestalt (desenho ambíguo, que pode ser 
interpretado de diferentes formas) e mostre-o aos alunos perguntando o que veem na 
figura. Conduza a discussão de modo que os alunos se perguntem por que há essa diferença 
de interpretação se estão todos observando o mesmo desenho, transpondo o debate para o 
conceito de cultura, ou seja, aquilo que molda nosso modo de ser e estar no mundo. 

 

9. Observe a representação a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Existem três principais teorias de como o ser humano chegou ao continente americano. A teoria 
mostrada no mapa acima e indicada pelas etapas é a: 

a) Hipótese asiática. 

b) Hipótese malaio-polinésia. 

c) Hipótese da dupla origem. 

d) Hipótese americana 
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Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade (EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
Afirmação incorreta, pois, de acordo com a hipótese asiática, as primeiras migrações 
para o continente americano ocorreram pelo estreito de Bering.  

b 
Afirmação correta, pois no mapa a linha liga a Malásia, a Polinésia e o continente 
americano, caminho feito pelos primeiros habitantes da América segundo a hipótese 
malaio-polinésia.  

c 
Afirmação incorreta, pois a hipótese da dupla origem menciona a travessia pelo estreito 
de Bering e, também, a travessia feita pelo mar.  

d Afirmação falsa, pois não corresponde a uma hipótese elencada pelas pesquisas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente à questão provavelmente não assimilou quais são 
as hipóteses das formas da vinda do ser humano para o continente americano.  
Em sala de aula, divida a turma em cinco grupos, separe-os em cinco pontos demarcados 
dentro da sala de aula ou em algum espaço do colégio e, para cada um deles, entregue cinco 
diferentes objetos pequenos ou fotos de objetos, totalizando 25 objetos/fotos. Alguns alunos 
de cada grupo devem portar os objetos. Nomeie os grupos com nomes de cinco continentes 
fictícios. Escreva no quadro quais objetos pertencem a cada grupo. Diga aos os alunos que 
esse momento da atividade corresponde ao período da História situado no passado. 
Depois de feita a divisão, peça a todos os alunos que se movimentem entre os grupos, de 
forma aleatória, e que os portadores deixem objetos por onde passam. Escreva no quadro e 
peça aos alunos que registrem no caderno o nome dos objetos que ficaram em cada 
grupo/continente ao final dessa movimentação. Estabeleça para os alunos que esse final da 
atividade, o cenário em que os objetos estão distribuídos, corresponde ao período da 
História situado no presente. Explique que os objetos deixados em cada um dos 
grupos/continentes tiveram origem, em um momento inicial, em outros grupos/continentes.   
Expanda essa lógica para a formação das populações no mundo, explicando para os alunos 
que os artefatos encontrados em mais de uma localidade podem ser interessantes 
evidências sobre a origem dos povos e sobre as rotas que traçaram. Assim, o aluno pode se 
aproximar mais das hipóteses sobre a origem do povo americano. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

1º bimestre – Gabarito 

10. Observe no mapa a localização da América do Norte e da Ásia. 
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Qual é a hipótese da chegada dos humanos às Américas que envolve esses dois continentes? 

a) Hipótese asiática. 

b) Hipótese malaio-polinésia. 

c) Hipótese japonesa. 

d) Nenhuma hipótese. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização 

Habilidade (EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 3 

Justificativas 

a 
A hipótese que liga os dois continentes é a asiática, segundo a qual um grupo de 
hominídeos passou de um continente ao outro pelo estreito de Bering. 

b 
Alternativa errada, pois, segundo essa hipótese, apesar de virem também da Ásia, os 
hominídeos não teriam chegado à América do Norte, mas sim à região central/sul do 
continente. 

c Alternativa errada, pois a hipótese mencionada não existe. 

d 
Alternativa, errada pois a hipótese que contempla os continentes mencionados é a 
hipótese asiática. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente à questão pode estar com dificuldades para ler o 
mapa. Selecione um mapa de projeção cilíndrica ou cônica de forma que o estreito de Bering 
e sua proximidade com a Ásia e a América fiquem evidentes. Leve cópias do mapa aos 
alunos, crie rotas fictícias entre os continentes e peça-lhes que as tracem no papel. Assim, 
eles podem consolidar habilidades que envolvem a leitura de mapas.  

 


