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A evolução da espécie humana e sua origem no continente africano 

 

 Estudos arqueológicos são aquelas estudos feitos por pesquisadores determinados  desvendar o passado  dos 

homens e mulheres através do estudo de vestígios materiais de sua passagem pelo planeta. Segundo as pesquisas 

feitas por arqueólogos profissionais de todo o mundo, os seres humanos mais antigos de que se tem registro no planeta 

são originários do continente africano. 

 Observe o mapa ilustrativo abaixo, que descreve em linhas gerais características dos vestígios arqueológicos 

encontrados sobre os primeiros seres humanos: 
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Glossário: 

 

Vestígios Materiais  - são os resquícios deixados por civilizações antigas e servem de fonte histórica. São exemplos de 

vestígios materiais os fósseis, as ferramentas, os monumentos, e tantos outros elementos que permitem que uma 

cultura seja "resgatada" no tempo e assim nos ajude a reconstruir o modo como aquelas pessoas viveram. 

 

 

 

 

Exercícios 

Após a leitura do texto, responda: 

 

1) O que significa Arqueologia? 

a) Ciência que estuda os animais pré-históricos. 

b) Ciência que reflete sobre o pensamento humano e problemas psicológicos. 

c) Ciência que estuda os costumes e culturas dos povos antigos através de vestígios materiais da vida desses povos. 

d) Ciência criada para curar as pessoas de suas doenças desde a Antiguidade. 

 

2) Qual o fóssil mais antigo dos hominídeos, que tem cerca de 5 milhões de anos? 

a) Homo Erectus. 

b) Homo Sapiens. 

c) Australopithecus. 

d) Homo Neanderthalensis. 
 

3) Segundo o mapa ilustrativo estudado, em que época os hominídeos passaram a dominar o fogo? 

a) Há 5 milhões de anos, com os Australopithecus. 

b) Há 2,5 milhões de anos, com os Homo Habilis. 

c) Há 1,5 milhões de anos, com os Homo Erectus. 

d) Há cerca de 300 mil anos com os Homo Sapiens. 
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Vídeo sobre a aula: 

https://youtu.be/V1LoayUQY-A   

(prof. Thiago Magalhães, gravado em 22/03/2021)   
 

 

 

 

Bons estudos! 
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