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Conteúdo: Pré-história – Mesopotâmia.

Questões 

- Recursos: Imagens, Vídeos e Questões. 



1. Sobre a conhecida Idade dos Metais, na transição entre a Pré-História e a
História, é possível afirmar que

a. foi marcada pela utilização do cobre, bronze e ferro, na produção de armas,
instrumentos agrícolas, utensílios domésticos, etc.

b. apenas o bronze pode efetivamente ser apresentado como o primeiro metal
utilizado.

c. os homens lutavam entre si, enquanto a economia continuava coletora.

d. a vida nômade dos primeiros grupos humanos foi um estímulo para o uso
dos metais.

e. não existe ligação entre o uso dos metais e a formação de grandes impérios
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2. UFRGS 2008 (Adaptada) A Idade da Pedra costuma ser
dividida em três períodos: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico.
Associe as cinco características da Idade da Pedra listadas a seguir, no bloco
inferior, aos períodos citados no bloco superior.
l – Paleolítico
2 - Idade dos Metais
3 – Neolítico

(     ) domesticação de animais
( ) descoberta do fogo
( ) fundição de metais
( ) artefatos de pedra lascada
( ) difusão da agricultura
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, 
é

a. 3 - 1 - 2 - 1 - 3.

b. 1 - 3 - 1 - 2 - 3.

c. 2 - 1 - 3 - 3 - 1.

d. 1 - 2 - 3 - 2 - 1.

e. 3 - 2 - 1 - 3 - 2.
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3. (UFTPR 2008) Tradicionalmente, podemos definir a pré-história

como o período anterior ao aparecimento da escrita. Portanto, esse período
é anterior há 4000 a.C, pois foi por volta desta época que os sumérios
desenvolveram a escrita cuneiforme. Com base nesse entendimento, qual a
alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase
paleolítica?

a. Os homens aprenderam a polir a pedra. A partir de então, conseguiram produzir
instrumentos (lâminas de corte, machados, serras com dentes de pedra mais
eficientes e mais bem acabados.

b. Os homens descobriram uma forma nova de obter alimentos: a agricultura, que os
obrigou a conservar e cozinhar os cereais.
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c. Semeando a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento, os homens
não tinham mais por que mudar constantemente de lugar e tornaram-se
sedentários.

d. Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros.

e. Os homens ainda não produziam seus alimentos, não plantavam e nem
criavam animais. Em verdade, eles coletavam frutos, grãos e raízes, pescavam e
caçavam animais.
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4. "Os historiadores acostumaram-se a separar a coleta e a agricultura como
se fossem duas etapas da evolução humana bastante diferentes e a supor
que a passagem de uma a outra tivesse sido uma mudança repentina e
revolucionária. Hoje, contudo, admite-se que essa transição aconteceu de
maneira gradual e combinada. Da etapa em que o homem era inteiramente
um caçador-coletor passou-se para outra em que começava a executar
atividades de cultivo de plantas silvestres [...] e de manipulação dos animais
[...]. Mas tudo isso era feito como uma atividade complementar da coleta e
da caça.“

In: VICENTINO, Cláudio. História para o ensino médio: história geral e do Brasil.
São Paulo: Scipione, 2005.
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O texto acima analisa:
a. o final do Período Neolítico e se posicionam de forma convergente quanto ao
papel revolucionário desempenhado pela agricultura e pela domesticação dos
animais.
b. o início do Período Neolítico e divergem entre si a respeito da existência da
Revolução Neolítica, pois enquanto um indica uma transformação radical, o outro
destaca a simultaneidade da caça, coleta e agricultura.
c. o início do Paleolítico Inferior e são contraditórios entre si, no que se relaciona aos
efeitos da agricultura, dentre eles a sedentarização humana.
d. o final do Paleolítico Superior, no momento em que ocorreu a Revolução Agrícola,
ambos afirmando que a caça e a coleta foram suprimidas pela agricultura.
e. a Transição Mesolítica, e concordam que, com o cultivo das plantas e a criação de
animais, ocorreu a suspensão das atividades de caça e coleta, provocando a
Revolução Neolítica.
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5. (UFPB 2006) Tendo em vista os conhecimentos atuais sobre a evolução humana,
na chamada Pré-História, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para as caracterizações
a seguir:

( ) 'Australopithecus': considerado o mais antigo hominídeo, tinha postura ereta e
crânio pequeno, sendo conhecidas, pelo menos, seis de suas espécies.

( ) 'Homo neanderthalensis': conviveu com o 'Homo sapiens', era capaz de criar
ferramentas e armas mais sofisticadas, além de enterrar seus mortos e viver em
cavernas.

( ) 'Homo sapiens': única espécie de hominídeo sobrevivente, desenvolveu e
aprimorou a linguagem, técnicas como o uso do fogo, instrumentos de trabalho e
armamentos, sendo capaz de se expressar através de linguagem simbólica, como em
pinturas no interior das cavernas.
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A sequência correta é:

a. VFV

b. FVF

c. FFV

d. VVF

e. VVV
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6. (FGV-SP) Sobre a Revolução Urbana, pode-se afirmar que:

a. ocorreu no final do Paleolítico, graças à utilização de pedra polida pelo
homem.

b. representou a intensificação do nomadismo.

c. começou quando os homens derrotaram o poder dos sacerdotes e
inauguraram as cidades-Estados.

d. ocorreu no final do Neolítico, quando se ampliou a agricultura irrigada.

e. está ligada ao aparecimento da magia.
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7. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na Antiguidade foram os
assírios. Qual das alternativas abaixo aponta características deste povo?

A - Tinham na guerra sua principal atividade. Agiam de forma extremamente
cruel nas guerras e impunham castigos severos aos derrotados.

B - Gostavam muito de arte e, portanto, destacaram-se pela construção de
escolas de arte por toda Mesopotâmia.

C - Eram excelentes comerciantes, mantendo relações mercantis com gregos,
egípcios e hebreus.

D - Buscavam de forma pacífica unir todos os povos da Mesopotâmia em prol
de melhores condições de vida para todos.
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8. Quais os principais povos da Antiguidade habitaram a região da
Mesopotâmia?

A - Egípcios, gregos, romanos e hunos.

B - Babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios.

C - Visigodos, burgúndios, ostrogodos e vândalos.

D - Hebreus, hititas e egípcios.
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9. A Mesopotâmia foi o berço de muitos povos da antiguidade oriental, como

os sumérios, responsáveis pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita

da humanidade, e os assírios, famosos por terem construído a Grande

Biblioteca de Nínive. O termo “Mesopotâmia” foi cunhado pelos gregos e seu

significado faz menção:
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a) à posição geográfica daquela região entre os rios Tigre e Eufrates;

b) a uma lenda existente na região a respeito de um ser mítico;

c) à produção de tinta púrpura, que era parte importante do comércio da

região;

d) à trajetória de um importante rei lendário conhecido a partir do registro da

Epopeia de Gilgamesh;

e) ao primeiro povo que habitou naquela região antes dos sumérios.
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a) Sumérios
( ) Construíram a Grande Biblioteca de Nínive e eram conhecidos
por serem guerreiros temíveis.

b) Acádios
( ) Formaram o Segundo Império da Babilônia e foram conquistados
em 539 a.C. pelos persas.

c) Amoritas
( ) Tiveram Sargão I como principal rei e formaram um dos
primeiros impérios centralizados da humanidade.

d) Assírios
( ) Organizavam-se em cidades-estado e construíam grandes
templos conhecidos como zigurates.

e) Caldeus
( ) Tiveram como grande rei Hamurábi e desenvolveram um código
de leis conhecido como Código de Hamurábi.
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10. A respeito dos povos mesopotâmicos, faça a relação entre os
dois quadros:
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1)Responda: Qual a importância dos rios para a 
história da humanidade?

2) Complete:
a) Palavra de origem grega, Mesopotâmia 
significa______________________.
b) A Mesopotâmia é a região do Oriente Médio 
que fica entre os rios 
_____________e____________ 
correspondendo a atual região 
do_______________.
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3)RESPONDA: Cite os principais povos que se
desenvolveram na Mesopotâmia?

4) RESPONDA: Quem foi Hamurabi e qual sua
realização mais conhecida?


