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1. Durante muito tempo, o ser humano não plantava, ele dependia da caça e dos frutos que conseguia 
coletar, caracterizando-se como nômade. O que significa ser nômade e ser sedentário?

2. Leia o trecho a seguir, retirado de uma reportagem feita com arqueólogos que trabalhavam em uma 
região da Amazônia.

Sabemos que durante um período antigo as pessoas se mudavam com maior frequência, não moravam 
em um único lugar por muito tempo. A partir desse período vemos que em algumas regiões isso começa 
a mudar e as pessoas começam a morar por mais tempo em uma área. Elas tornam-se então sedentárias.
ARQUEÓLOGOS estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-

e-da-terra/arqueologos-estudam-a-transicao-da-vida-nomade-para-o-sedentarismo/>. Acesso em: 11 nov. 2019.

Qual atividade contribuiu para a sedentarização dos antigos grupos caçadores e coletores? 

3. Nessa terra, que um dia se chamaria Brasil, viviam muitos povos, em aldeias na beira de um rio. A terra 
pertencia a todos e ninguém era dono de nada. Para se alimentar, as pessoas coletavam raízes, sementes, 
frutos, pescavam e caçavam animais da floresta.

ASTURIANO, Poliana. Três histórias do povo das terras do Brasil. São Paulo: FTD, 1999.

Que povos eram esses? Dê exemplos.
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4. Diversos costumes indígenas foram incorporados pela sociedade não indígena. Você possui algum 
costume de origem indígena? Qual?

5. Os grupos humanos que se estabeleceram no Brasil, além de praticarem a agricultura, confeccionavam 
artefatos em cerâmica.  Quais objetos eles produziam com essa matéria-prima.
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Tangas marajoara. Cerâmicas provenientes da Ilha de Marajó, Pará. 

6.                                                Os índios eram donos de todas as matas,
Eram donos de todos os rios,
Eram donos de todos os campos.
Os índios não eram todos de uma Nação só.
Tinha muita Nação diferente.
Tinha índio morando na beira do mar.
Tinha índio morando na beira do rio.
Tinha índio vivendo nas matas.
Tinha índio vivendo nos campos
Nós sempre conhecemos todos os caminhos
E todas as águas de nossa terra
Nossa gente vivia feliz.
Tinha muita caça
Tinha muito peixe
Tinha muita fruta
Nunca faltava terra boa para fazer roça.
Essa é a terra de nossos ancestrais.
Os índios sempre moraram nesta terra.
Foi o índio que morou primeiro nesta terra.

PAULA, Eunice Dias de. Histórias dos povos indígenas.

A qual terra o narrador do texto se refere?
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7. Qual foi o primeiro produto explorado por Portugal nas terras coloniais brasileiras? Qual era sua utilidade?

8. A canela é um exemplo de especiaria, como aquelas que os portugueses buscavam durante suas viagens 
marítimas. As especiarias eram importantes para quais finalidades?

9. Os navegantes, como aqueles que chegaram ao Brasil, 
dispunham de instrumentos como a bússola, para facilitar seu 
deslocamento nos oceanos. De quais outros instrumentos e/ou 
técnicas esses viajantes dispunham?

10. Os navegantes dos séculos XV e XVI passavam meses em embarcações até 
chegarem aos seus destinos. Como era o dia a dia nessas embarcações?      
E como era a alimentação dessas pessoas?
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