1- O que são os sambaquis?
a) Montanha.
b) Monte de conchas e
outros materiais.
c) Vulcão.
Resposta: b - Os sambaquis são
depósitos antigos formados por
monumentos
artificiais
construídos por tribos do
passado distante.

2 - Onde a maioria dos
sambaquis foram localizados?
a) Nas montanhas.
b) Na região de matas.
c) No litoral.
Resposta: c - A maioria dos
sambaquis foram localizados no
litoral
porque
as
praias
forneciam
abundância
de
alimento.

3- Segundo os arqueólogos, os 4- O que os povos dos
povos dos sambaquis habitavam sambaquis faziam para
nas proximidades do mar ou sobreviver?
rios e deles se alimentavam.
Qual era a principal dieta
a) Eram pescadores.
alimentar?
b) Viviam da caça e do
artesanato.
a) Vegetais e sementes.
c) Eram agricultores.
b) Animais marinhos.
c) Aves e frutos.
Resposta: a - Moravam em
Resposta: b - Tinham como cavernas e grutas e pescavam
alimento principal os animais animais marinhos; algumas
marinhos, entre eles: caracóis, vezes caçavam e coletavam
ostras e mexilhões. Todos alimentos.
possuem
conchas,
então
comiam as partes moles e
depositavam as conchas nos
montes.

5Quando
diminuía
a 6 - Quais as principais utilidades dos
quantidade de moluscos, como sambaquis?
caracóis e ostras, do que eles se
a) Moradia e marcação de
alimentavam?
território.
a) Frutos e sementes.
b) Peixes.
c) Milho.
Resposta: b - Com as mudanças
do clima e a variação do nível do
mar, a quantidade de moluscos
era reduzida e eles variavam o
cardápio com a pesca de
pequenos peixes.

b) Festas e moradia.
c) Marcação de território,
observação e rituais.

Resposta: c - As pesquisas revelaram
que os sambaquis foram construídos
por cada grupo para atender suas
necessidades.
Marcavam
seu
território, nos permitindo concluir que
eram sedentários. Também eram
locais de observação e de rituais
funerários, entre outros.

7 - O que os pesquisadores 8 - Segundo análise dos sambaquis
encontraram nos sambaquis?
pelos pesquisadores, qual a diferença
entre o meio ambiente marinho do
a) Vestimentas e ferramentas.
passado distante e o atual?
b) Instrumentos musicais e restos
de alimentos.
a) Diminuição da diversidade
c) Restos de alimentos e corpos
marinha.
sepultados.
b) Aumento da diversidade
marinha.
c) Surgimento de novas espécies.
Resposta: c - Além da grande
quantidade de conchas encontradas Resposta: a - Não é possível conhecer
em todos os sambaquis, também todas
as
espécies
marinhas
eram
encontrados
restos
de existentes no passado distante,
alimentos, artefatos,
restos de apenas as que eram consumidas
fogueiras, ossos humanos e de naquele tempo. Verificou-se uma
animais, entre outros.
diminuição
das
espécies.
A
interferência do ser humano na
natureza tem provocado a diminuição
na diversidade de moluscos das
praias brasileiras.

