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Conteúdos:
- REVISÃO PARA PROVA BIMESTRAL.
- RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS.

OBJETIVO da aula:
- DIALOGAR CONTEUDOS E QUESTÕES 

PARA APRIMORAMENTO DE 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS. 
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DE ONDE VIEMOS? QUAL A ORIGEM DO SER HUMANO?

• CRIAÇÃO: EXPLICAÇÃO RELIGIOSA/MITOLÓGICA.

Fundamentação dessa explicação: Religião.

Base de sustentação: FÉ, MITOS, Livros Sagrados (Bíblia,
Alcorão, Torá...)

• EVOLUÇÃO: EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA/CIÊNCIA.

Fundamentação dessa explicação: Pesquisa Científica.

Base: ESTUDOS/PESQUISAS REALIZADAS/Charles Darwin.

PRÉ-HISTÓRIA.

http://1.bp.blogspot.com/-_H8-S44fnD8/TzvvMhIP3XI/AAAAAAAAAMM/E-xG3qQjipA/s1600/evolucao.jpg


1. A principal diferença entre a teoria criacionista e as demais teorias está no fato de
que

a) a criacionista possui uma base científica, enquanto as demais são pura especulação.
b) a criacionista tem uma base teórica importante, a Bíblia, enquanto as demais não
possuem qualquer documentação histórica.
c) a teoria criacionista tem um caráter religioso (místico), enquanto as demais se
baseiam em observações sistemáticas, ou seja, científicas.
d) a teoria criacionista é muito precisa quanto à forma pela qual o Universo surgiu, as
demais baseiam-se em observações vagas.
e) a criacionista possui citações em todas as religiões humanas e as demais se baseiam
em fatos observáveis que nem sempre se repetem.
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PALEOLÍTICO NEOLÍTICO

- HOMEM NÔMADE. - SEDENTARISMO.

- DEPENDÊNCIA DA NATUREZA. - DOMESTICAÇÃO DA NATUREZA

- LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA. - AGRICULTURA + PECUÁRIA

- MATRIARCADO? - FUNÇOES # TRABALHO #

- IGUALDADE SOCIAL. - PATRIARCADO.

- CAÇA + COLETA + PESCA. - PEDRA POLIDA, CANOAS...

- PEDRA LASCADA, ARCO... - PEQUENOS EXCEDENTES: + VIDA

- BAIXA EXPECTATIVA DE VIDA - PRIMEIRA VILAS, VIDA URBANA.
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2. (Ufpe) Na Pré-História encontramos fases do desenvolvimento humano.
Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na
fase neolítica?
(A) Os homens aprenderam a controlar o fogo.
(B) Os homens fabricavam seus instrumentos para obtenção de alimentos e
abrigo.
(C) Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos.
(D) Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros.
(E) Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-se
produtores de alimentos.



3. (Udesc) O estudo da Pré-História abrange um longo período da história humana. Uma
das periodizações mais conhecidas distingue pelo menos dois grandes períodos. Sobre
esses períodos e suas distinções, é INCORRETO afirmar:
a) Tanto o termo paleolítico quanto o neolítico referem-se à forma de tratamento da
pedra.
b) O período denominado como paleolítico se inicia com a domesticação de plantas e
animais, permitindo aos homens o controle sobre a natureza.
c) O período denominado como neolítico se inicia com o surgimento dos primeiros seres
humanos.
d) De modo bem geral, o período paleolítico está para as sociedades de caçadores-
coletores assim como o período neolítico está para a agricultura e a criação de animais.
e) No período denominado como neolítico dá-se a descoberta e o controle do fogo, uma
das maiores conquistas desse período, que permitiu aos seres humanos a fundição dos
metais.



4. UFSCar-2000) - Entre as transformações havidas na passagem da pré-história para
o período propriamente histórico, destaca-se a formação de cidades em regiões de
a) terra firme, distanciada de rios e de cursos d’água, com grau de salubridade
compatível com a concentração populacional.
b) difícil acesso, cuja disposição do relevo levantava barreiras naturais às invasões de
povos que viviam do saque de riquezas.
c) entroncamento de rotas comerciais oriundas de países e continentes distintos, local
de confluência de produtos exóticos.
d) riquezas minerais e de abundância de madeira, condições necessárias para a
edificação dos primeiros núcleos urbanos.
e) solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos rios, permitindo grande
produção de alimentos e crescimento populacional.
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1. ESTREITO DE BERING.
- MIGRAÇÕES MONGOLÓIDES.
- ACHADOS: CLÓVIS (EUA).
- TEORIA MAIS ANTIGA.

2. AUTOCTÓCTONE.
- IDEIA DE QUE A EVOLUÇÃO
DEU-SE TAMBEM NA AMÉRICA.
- NÃO RECONHECIDA.

3. MALAIO-POLINÉSIA.
- ACHADOS MAIS ANTIGOS.
- FÓSSEIS NEGRÓIDES.
OBS.: MÚLTIPLAS MIGRAÇÕES













SERRA DA CAPIVAR.

- Descobertas no Piauí: NIÈDE GUIDON.

* São Raimundo Nonato/Coronel José Dias.

* Centenas de Sítios Arqueológicos.

* Pinturas Rupestres: luta pela sobrevivência, cenas do 

cotidiano, sexo, caça, rituais....

* Fogueira Pré-Histórica: +- 48 Mil anos.

* Toca do Boqueirão da Pedra Furada.

Obs.: Foi realizada ou não pelo ser humano?

Para os norte-americanos: NÃO! Para Niède Guidon: SIM!







5. (FUVEST 2009)Considere duas hipóteses sobre a origem do homem americano,
que teria ocorrido há mais de 10.000 anos. Hipóteses:
I. Migrações oriundas da Ásia, passando pelo estreito de Bering.
II. Migrações oriundas da Polinésia, via Oceano Pacífico.
Quanto a fatos geográficos que as sustentam, é correto afirmar que a hipótese:
a) I apóia-se em uma grande elevação do nível do mar, fato que também teria
aumentado a navegabilidade nessa região.
b) I explica-se pela ocorrência de glaciações que, diminuindo o nível do mar, teriam
unido o Alasca à Sibéria, por terra.
c) II associa-se à ocorrência de inúmeras glaciações que teriam melhorado a
navegabilidade, justificando a vinda pelas ilhas do Pacífico.
d) II relaciona-se à existência de diversas ilhas no Pacífico, que teriam se ligado muitas
vezes por terra, durante as glaciações.



6. Analise as imagens ao lado.
A arte rupestre possui a característica de expressar
elementos da cultura do homem pré-histórico. Dentre
esses elementos, destacam-se, nas pinturas rupestres:
a) o retrato das famílias, feito de forma realista, com o
uso de carvão.
b) a descrição de cenas relacionadas com a vida política
da pólis.
c) a descrição das trocas comercias intercontinentais.
d) a descrição de cenas de caça, rituais e símbolos
cosmológicos.
e) o retrato das personalidades da tribo.



7. A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi um dos primeiros
sítios arqueológicos brasileiros, tendo sido, inicialmente, alvo das
escavações do naturalista dinamarquês Peter Lund, no século XIX. Essa
região tornou a ficar famosa na década de 1970 porque foi (foram)
encontrado(s) nela:
a) ossadas de 3.000 Homens de Neandertal.
b) “Lucy”, considerado o fóssil mais antigo do mundo.
c) vestígios de acampamentos vikings do século V d.C.
d) vestígios da civilização de Atlântida.
e) “Luzia”, considerado o fóssil mais antigo da América.



8.(FCC) Considere a imagem ao lado.
Este costume de se exprimir
graficamente é uma manifestação do
sistema de comunicação social. Como
tal, a representação gráfica é portadora
de uma mensagem cujo significado só
pode ser compreendido no contexto
social no qual foi formulado.
É correto afirmar

A imagem faz parte do conjunto de pinturas rupestres do Parque Nacional 
Serra da Capivara no Estado do Piauí



a) A imagem representa um ato de afeto pois apresenta uma cena de beijo entre duas
pessoas.
b) A imagem representa uma situação de manutenção da espécie pois apresenta uma
mãe transferindo alimento de sua boca para seu filho.
c) Não é possível decifrar seu código visual, pois a imagem é composta por elementos
icônicos, cuja completa significação perdeu-se definitivamente no tempo por não
conhecermos o código social dos grupos que o fizeram.
d) Não é possível afirmar seu código visual no momento. Antropólogos e artistas do
FUMDHAM ainda estão no início das investigações arqueológicas no Parque.
e) Para que a imagem seja compreendida em sua totalidade visual é fundamental uma
política voltada a preservação do patrimônio nacional. Infelizmente a falta de verbas e
subsídios ao Parque Nacional da Serra da Capivara impede uma investigação
aprofundada relativa as temáticas de suas pinturas rupestres.



9. Entre os sítios arqueológicos que contêm os maiores acervos de arte rupestre 
do mundo, alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, nas cidades de 
Coronel José Dias e São Raimundo Nonato. O nome do parque que administra 
esses sítios no Piauí chama-se:

a) Parque Nacional Serra da Capivara
b) Parque Nacional da Serra da Mantiqueira
c) Parque Nacional da Serra das Areias
d) Jardim Botânico Piauiense
e) Parque Nacional Serra das Antas.



• ORGANIZAÇÃO POLÍTICA:

- MONARQUIA TEOCRÁTICA: GOVERNO EM QUE OCORRE
A CENTRALIZAÇÃO DO PODER POLÍTICO MONÁRQUICO,
LEGITIMADO PELA RELIGIÃO (REIS-DEUSES).

- “THEUS” = DEUS, “CRATOS” = PODER (REI TEM PODER
DIVINO = “DEUS VIVO NA TERRA”)

- CARÁTER DESPÓTICO: FORMA AUTORITÁRIA.
- BUROCRACIA: FUNCIONÁRIOS (LETRADOS) PARA O

FUNCIONAMENTO DO ESTADO: COBRAR IMPOSTOS...
- FARAÓ: REI-DEUS
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TUTMÉS III QUÉFREM TUTANCAMON
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CRENÇA EM VÁRIOS DEUSES (POLITEÍSMO*)
- Amon, Rá, Osíris, Ísis, Hórus, Seth, Anúbis, Toth, Bastet...
- Forças da Natureza, Elementos do Universo...
- Deuses Antropomórficos, Zoomórficos, mistos.
- Crença: VIDA APÓS A MORTE (KA = espírito).
- MUMIFICAÇÃO: preservação do corpo para a
“jornada eterna” (vida pós-morte).
- MEDICINA: Conhecimento da anatomia humana.
- QUÍMICA: avanços (sais, óxidos, misturas, bases).

• Amenófis IV (Akhenaton) - Faraó “herético”, realizou 
uma Reforma Religiosa e implantou o Monoteísmo (Aton). RAMSÉS II



10. Em 3200 a.C., Menés ficou conhecido por ser o primeiro Faraó do Egito Antigo. Durante os
seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, sobre o
que foi a Teocracia na civilização egípcia, pode-se inferir:
a) Os Faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas, em relação à
religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais
poderosos pelos indivíduos egípcios.
b) Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os Faraós promoveram uma
aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados
como rei..
c) Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados
por um Faraó que, apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus.
d) Somente o Faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma
monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios.



11. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito
Antigo?
A) Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó,
pois sabiam ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social, pois
a religião não era muito valorizada pela sociedade egípcia.
B) A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem
comercializados como mercadoria tinham vários direitos sociais.
C) O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Nas eleições
egípcias todos podiam participar, menos os escravos e os camponeses.
D) O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era
composta por sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos,
camponeses e escravos.



12. Sobre a religião no Egito Antigo é FALSO afirmar que:

A) Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolveram a 
técnica da mumificação.
B) Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses (religião politeísta).
C) Na religião egípcia muitos animais eram considerados sagrados, como, por 
exemplo, gato, jacaré, água, serpente.
D) O Tribunal de Osíris, na religião egípcia, julgava o indivíduo após a morte,
punindo-o ou beneficiando-o com a vida pós-morte.
E) Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião
monoteísta (crença na existência de apenas um deus).





 CRIADORES DE GADO:

• EXPANSÃO DA PECUÁRIA/AVANÇO DO GADO.

• SERTÕES DE FORA: PE.

• SERTÕES DE DENTRO: BA.

 INTERESSES NOS SERTÕES:

• ÍNDIOS: MÃO-DE-OBRA.

• “DROGAS DO SERTÃO”.

• TERRAS, RIACHOS, RIOS, AGUADAS, PASTO, SAL.

 FAMÍLIAS CRIADORAS DE GADO:

• GARCIA D’ÁVILA - GUEDES DE BRITO - AFONSO MAFRENSE.





 CRIAÇÃO EXTENSIVA:

• DOAÇÃO DE SESMARIAS = LATIFÚNDIO.

• SECAS E CARÊNCIAS: ÁGUA, PASTO, SAL...

 MÃO-DE-OBRA NAS FAZENDAS:

• ÍNDIOS APRISIONADOS E “DOMESTICADOS” .
SIM: LUIZ MOTT, TÂNIA BRANDÃO.

• ESCRAVOS 

NÃO: N.W.SODRÉ, CELSO FURTADO...

• VAQUEIRO (MESTIÇO): SISTEMA DE QUARTA.
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1. APRESENTE UM CONCEITO DE HISTÓRIA.

2. PARA VOCÊ, QUAL A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
DE HISTÓRIA?

3. CITE DOIS EXEMPLOS DE FONTES HISTÓRICAS
UTILIZADAS POR VOCÊ NO COTIDIANO.

4. CITAR AS PRINCIPAIS CORRENTES HISTÓRICAS.

5. COMO SE DIVIDE A HISTÓRIA? QUAIS MARCOS
FORAM UTILIZADOS PARA ESSA DIVISÃO?


