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5º História 1 5 

Texto 1 
 

Fóssil do maior tiranossauro do mundo é reconstruído no Canadá 
A equipe de paleontólogos anunciou que o animal media cerca de 13 metros, o dobro do 

esperado para outros membros da mesma espécie 
 

     Paleontólogos da Universidade de Alberta, no Canadá, 
reconstruíram por completo o fóssil de um tiranossauro que media 
cerca de 13 metros e pesava quase nove toneladas. Batizado de 
Scotty, o animal viveu há 66 milhões de anos, no território que hoje é 
o estado canadense de Saskatchewan. 

     A equipe de pesquisadores do Canadá anunciou que a 
descoberta se trata do maior fóssil de tiranossauro já encontrado na 
história, e também o mais velho. O animal tinha mais ou menos 30 
anos quando morreu, superando a expectativa de vida para sua 
espécie. 

     Os ossos do tiranossauro foram encontrados na década de 90. 
Entretanto, só agora os cientistas conseguiram remover o material 
extra dos fósseis, realizaram uma análise cuidadosa no esqueleto e 
finalmente puderam montá-lo por completo. 

     Muitas marcas e cicatrizes encontradas na análise mostram 
que o bicho teve uma existência violenta. Marca fundamental por se 
tratar do maior dinossauro carnívoro que já existiu. 
      

Alana Sousa. Disponível em: <https://aventurasnahistoria.uol.com.br>. 
 

 Após a leitura do texto, responda às questões. 
 
1. O que foi reconstruído pelos paleontólogos na Universidade de Alberta, no Canadá?       
 ___________________________________________________________________________ 
 
2. Conceitue Paleontólogo.           p.70 
 ___________________________________________________________________________ 
 
3. Retire do texto exemplo de um fóssil.         p.70 
 ___________________________________________________________________________ 
 
4. Explique o que é arqueologia.           p.72 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Texto 2 
 

Os povos sambaquis 
 
Por volta de 10 mil anos atrás, as transformações da natureza foram responsáveis pelo 

deslocamento das populações que habitavam o continente americano. A elevação dos níveis de 
temperatura e dos oceanos motivou os homens dessa época a se deslocarem para as regiões 
litorâneas da América. A presença humana nessas localidades foi comprovada por meio de 
aglomerados de conchas e restos de peixes com mais de trinta metros de altura. 



 

2/3 

ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 5   -   DISCIPLINA: HISTÓRIA   -   TURMA: 5º ANO 

 
O nome desse tipo de formação calcária ficou conhecido como sambaqui, termo em tupi que 

significa “monte de conchas”. A tese mais comum sobre a existência dos sambaquis explica que a 
sucessão de comunidades litorâneas foi responsável pela acumulação de conchas, ossos de 
peixes e outros restos de alimentos próximos a vestígios de casas e ossadas humanas. Com o 
passar dos milênios, esses depósitos alcançaram grandes alturas que deram origem a um 
sambaqui. 

A formação dessas comunidades corresponde à transformação dos hábitos alimentares do 
homem pré-histórico das Américas. Com o passar do tempo, a caça e a coleta perderam espaço 
para uma dieta marcada pelo sistemático consumo de peixes, crustáceos e outros frutos do mar. 
Examinando a estrutura interna e os terrenos próximos aos sambaquis, percebemos que suas 
comunidades desenvolveram o artesanato, a escultura e trabalharam com a pedra polida.                                                                               

 
Acesso:25/03/2020https://brasilescola.uol.com.br/historiag/os-povos-sambaquis.html 

 

5. Com base no texto 2, o que são Sambaquis?       p.73                         
 ___________________________________________________________________________ 
 
6. Por que os Sambaquis são excelentes fontes históricas para o estudo da pré-história 

brasileira?          p.75 
 ___________________________________________________________________________ 
                                                                                         
7. Descreva por que os estudos arqueológicos são importantes.      p.74 
 ___________________________________________________________________________ 
 
8. Qual é a finalidade da arqueologia?         p.75  
 ___________________________________________________________________________ 
 
 

 
Historiador é o profissional que estuda o passado humano em 

seus vários aspectos: economia, sociedade, cultura, ideias e 
cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os 
acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e 
ampliar a compreensão da condição humana. 

Seu trabalho se baseia, principalmente, na pesquisa de 
documentos, como manuscritos, impressos, gravações, filmes, 
objetos e fotos. Depois de selecionar, classificar e relacionar os 
dados levantados em bibliotecas, arquivos, entrevistas ou estudos 
arqueológicos, ele data o fato ou o objeto, confere autenticidade e 
analisa sua importância e seu significado para a compreensão do 
encadeamento dos acontecimentos. 

 
Acesso:16/03/2020 https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/historia/ 

 
 
9. Além dos historiadores que outros profissionais se dedicam ao estudo do passado? Cite dois 

exemplos.           p.78 
            

   

 
 
 

 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/historia/
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10. Existem diversas áreas que podem contribuir para a construção do conhecimento histórico. 

Leia as profissões e correlacione as colunas.      pp. 76 e 77                                                                                                                                                          
 
 ( A ) Arquivística 
 ( B ) Química 
 ( C ) Física  
 ( D ) Biologia 
 
 (   ) É uma ciência que estuda, em geral, a vida e os organismos vivos. 
 (   ) É uma  ciência  que estuda  as formas de armazenar e organizar todo o conhecimento  
       sobre um determinado assunto. 
 (   ) É uma ciência que tem como objeto de estudo qualquer substância que compõe um  
       corpo, sua transformação e energia envolvida nesses processos. 
 (   ) É a ciência que estuda os fenômenos da natureza, permite descobrir, por exemplo, as  
             cores que foram pintadas estátuas da Grécia Antiga com ajuda de testes de laboratórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


