
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HISTÓRIA  

PRÉ-HISTÓRIA AMERICANA 
 

● Por que chamamos de Pré-História? 

⮚ Definição positivista – século XIX; 

⮚ Contexto de Darwinismo Social, Imperialismo e Neocolonialismo. 

 

● Antecedentes da chegada dos primeiros seres humanos na América 

⮚ Entre 1 milhão e 700 mil anos atrás, Homo erectus saiu da África e iniciou o 
povoamento da Europa e Ásia. 

⮚ Há cerca de 40 mil anos chegaram até a Oceania com o uso das embarcações. 

⮚ Porém foi o Homo sapiens que conseguiu ocupar todos os continentes do 
planeta até por volta de 12.000 a.C., com exceção da Antártida. 

 

● Teorias para a chegada dos primeiros seres humanos na América 

⮚ Teoria Clóvis: 

❖ Formulada na primeira metade do século XX. 

❖ Afirma que, 15 mil anos atrás, grupos de caçadores-coletores saíram do 
Noroeste da Ásia e atravessaram o estreito de Bering e chegaram ao Alasca. 

❖ A situação foi possível graças à Era Glacial, que gerou diminuição do nível do 
mar na região do Estreito de Bering. 

 

⮚ Teoria Walter Neves: 

❖ Afirma que houve mais de uma leva de migrações pelo estreito de Bering com 
diferentes grupos étnicos. 

❖ Para reforçar sua teoria conta com o crânio encontrado em 1975 no sítio 
arqueológico de Lagoa Santa (MG). 

❖ A esse crânio foi dado o nome de Luzia, ele apresenta características físicas que 
se assemelham aos aborígenes australianos. 

 

⮚ Teoria de Niède Guidon: 

❖ Arqueóloga brasileira que, com base em vestígios da existência humana 
encontrados no sítio arqueológico da Serra da Capivara (São Raimundo  

 

 



 
 

 

❖ Nonato/PI), afirma que seres humanos vivem no continente americano há pelo 
menos 50 mil anos. 

 

⮚ Ainda sobre as teorias: 

❖ Pesquisadores encontraram crânios humanos na Colômbia com idades que 
variam entre 3 mil e 11 mil anos. Chamou a atenção o fato de esses crânios 
apresentarem características semelhantes ao crânio de Luzia. 

 

● Povos paleoindígenas 

⮚ Povos Umbu e Humaitá 

❖ Entre 9500 a.C. e 1500 a.C. viveram no sul do país e em São Paulo povos de 
tradição Umbu. 

❖ Os Umbu dominavam o arco e flecha e as boleadeiras. 

❖ Os povos Humaitá viviam na mesma região. Com o tempo trocaram o campo 
pelas partes altas. Fabricavam instrumentos de pedra e viviam da caça e da 
coleta de alimentos. 

⮚ Sambaquis 

❖ Povos que viviam no litoral do Brasil entre 7 mil e 6 mil anos atrás e subsistiam 
principalmente de recursos marinhos. 

❖ Tinham como costume guardar conchas de moluscos coletados e empilhá-los 
com restos de comida, ossos de animais e ferramentas. 

❖ Nessas elevações construíam casas e enterravam seus mortos. 

 

⮚ Povos da Amazônia e de Marajó 

❖ Segundo a arqueologia, a região do Amazonas já era habitada há cerca de 12 
mil anos. 

❖ Por volta de 2.000 a.C., alguns desses povos praticavam a agricultura. 

❖ Entre os anos 1.000 a.C. e 1.000 d.C., surgiram sociedades complexas, com 
organização social hierárquica e artesanato desenvolvido. 

❖ Povos Tapajós se estabeleceram na região da atual cidade de Santarém. 

❖ Já os povos Marajó desenvolveram-se na atual ilha de Marajó. Os primeiros 
povos passaram a habilitar a região por volta de 3500 anos atrás. 

❖ A civilização Marajoara se desenvolveu por volta de 200 d.C. 

 

 

 



 
 

 

❖ Os Marajoaras tinham domínio da agricultura e eram especializados na 
fabricação de objetos e cerâmica. 

 

⮚ Povos do Alto Xingu 

❖ Sociedades complexas  

❖ Viveram entre 1200 e 1600 d.C. na região do Alto Xingu, Mato Grosso. 

❖ Estudos apontam que a região chegou a abrigar 19 aldeias de formato circular, 
interligadas por estradas. 

❖ A população das aldeias variava de 2500 a 5000 mil pessoas. Eram sedentários 
e possuíam alto grau hierárquico. 

 

  



 
 

QUESTÕES 

1. (ETEC 2013) Ao longo da existência humana, povos que não fazem uso da escrita 
também têm deixado registros de sua trajetória. As pinturas rupestres, por exemplo, 
comunicam-nos com a Pré-História. Observe essa pintura rupestre pré-histórica 
encontrada na Serra da Capivara (Piauí). 

 

Analisando a pintura apresentada, é correto afirmar que ela retrata uma sociedade  

A) agrícola, com a utilização de carros de bois para o arado. 

B) caçadora, com a utilização de vários instrumentos para a caça.  

C) urbana, como se vê na representação de monumentos megalíticos.  

D) guerreira, pois a imagem retrata um conflito com o uso de armas de fogo.  

E) religiosa, pois cultuava os deuses da natureza em rituais com fogueiras. 

 

2. (ENEM 2006) Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, 
grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, ha 18 mil 
anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, 
esses grupos e seus descendentes teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, 
chegando ate a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos 
realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), foram descobertos 
vestígios da presença humana que teriam ate 50 mil anos de idade. Validadas, as 
provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí  

A) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico ate o Piauí 
ha 18 mil anos.  

B) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, 
povoou os outros continentes. 

C) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, 
depois, cruzou o Estreito de Bering.  

D) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering ha 18 mil 
anos.  

E) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado ha 18 mil anos. 

 

 



 
 

 

3. (ENEM 2010) Os vestígios dos povos Tupi-guarani encontram-se desde as Missões 
do Rio da Prata, ao Sul, até o Nordeste com algumas ocorrências ainda mal conhecidas 
no sul da Amazônia. A leste ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do 
Sul até o Maranhão. A oeste aparecem (no rio da Prata) no Paraguai e nas terras baixas 
da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua presença 
discretamente nos cerrados do Brasil central. De fato, ocuparam de preferências as 
regiões de floresta tropical e subtropical. 

(PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005) 

Os povos indígenas citados possuíam tradições culturais especificas que os distinguiam 
de outras sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições tupi-
guarani destacavam-se: 

A) a organização em aldeias politicamente independentes, dirigidas por um chefe, eleito 
pelos indivíduos mais velhos da tribo. 

B) a ritualização da guerra entre as tribos e o caráter semissedentário de sua 
organização social. 

C) a conquista de terras mediante operações militares, o que permitiu seu domínio sobre 
vasto território. 

D) o caráter pastoril de sua economia, que prescindia da agricultura para investir na 
criação de animais. 

E) o desprezo pelos rituais antropofágicos praticados em outras sociedades indígenas 

 

4. (ENEM 2007)  

 

A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é um patrimônio cultural brasileiro, 
expressa  

A) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização 
do Brasil.  

B) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus 
membros.  



 
 

C) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do 
Brasil.  

D) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.  

E) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período 
colonial. 

 

5. (ENEM 2009) No período 750-338 a. C., a Grécia antiga era composta por cidades-
Estado, como por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das 
outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No 
centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de 
todas as cidades-Estado. 

No período 1200-1600 d. C., na parte da Amazônia brasileira onde hoje está o Parque 
Nacional do Xingu, há vestígios de quinze cidades que eram cercadas por muros de 
madeira e que tinham até dois mil e quinhentos habitantes cada uma. Essas cidades 
eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas 
havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, 
epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. 

(Folha de S. Paulo, ago. 2008 - adaptado) 

Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações elas 
são semelhantes, pois: 

A) as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas 
populações. 

B) as cidades do Xingu desenvolveram a democracia, tal como foi concebida em Tebas. 

C) as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. 

D) os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-Estado da 
Grécia. 

E) as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia tal como na Grécia. 

 

 

  



 
 

GABARITO: 

1. B 

2. E 

3. B 

4. C 

5. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


