
                     COLÉGIO SANTO ANTÔNIO - Duque de Caxias, ______/_____/_____. 

                 Nome: ______________________________________________________ Nº ___ 4º ano: _____ 
 

HISTÓRIA  

Atividades de fixação - 1 
 

 Circulação de pessoas e comunicação entre elas.  

 Complete as frases corretamente observando as palavras dos parênteses.   

a) Os __________________________ são os restos de seres vivos, animais ou vegetais, que viveram há muito 

tempo. (ossos – fósseis) 
 

b) Cientistas descobriram na África um dos fósseis mais antigos e batizaram esse esqueleto de 

_____________________________. (Lucy – Dulcy)  
  

c) Os cientistas dizem que foi no continente _______________________ que surgiram os primeiros habitantes 

da Terra. (americano – africano) 

  

 Da África para o mundo. 
 

1. Observe o mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse mapa há duas hipóteses principais para explicar os prováveis caminhos percorrido pelos povoadores 

da América. Explique esses caminhos.  

 ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves revelou ao mundo algo muito importante para a história da 

América. Que revelação foi essa?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Quem é Niède Guidon? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. O que é um sítio arqueológico?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. Qual é o nome do parque criado por Niède Guidon? 

______________________________________________________________________________________ 

6. Em que ano foi criado esse parque e onde se localiza? 

______________________________________________________________________________________ 



 

7. Nas terras onde hoje é o Brasil viviam mamíferos enormes. Circule os nomes de alguns desses mamíferos.  
 

PREGUIÇA-GIGANTE  PATO  MASTODONTE         FORMIGA 
 

MACRAUQUÊNIA   EMA   TIGRE-DENTES-DE-SABRE 

 

8. Numere as 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

( 1 ) Preguiça-gigante    

( 2 ) Mastodonte 

( 3 ) Macrauquênia 

( 4 ) Tigre-dentes-de-sabre  

(    ) animal de muitas toneladas com tromba e presas de até um metro e meio que vivia em manadas.  

(    ) tinha o tamanho de um tigre avantajado e caçava animais de grande porte.  

(   ) chegava a 6 metros de altura; com isso conseguia alimentos em árvores altas de difícil acesso para 

animais baixos.  

(    ) animal que tinha uma tromba curvada e o corpo semelhante ao de camelo.  

9. Sublinhe as afirmativas verdadeiras. 

 

a) Os primeiros seres humanos eram considerados como caçadores e coletores.  

b) O povo dos sambaquis vivia da caça de emas, da pesca e da coleta de castanha e pinhão.  

c) Na parte iluminada dos abrigos, em Minas Gerais, o povo marajoara trabalhava fazendo machados de 

pedra lascada, conchas de caramujo perfuradas, anzóis de ossos, entre outros.  

d) Acredita-se que os povos da Amazônia começaram a praticar a agricultura há cerca de 7 mil anos.  

e) Foi na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, que se desenvolveu a cultura marajoara.  

 

10. A cerâmica marajoara possuía desenhos sugestivos, variados e coloridos. Pinte a cerâmica abaixo com as 

cores predominantes da cultura marajoara.  

 


