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01) A região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na
Antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de

a) ser ponto de confluência de rotas comerciais de povos de diversas culturas.
b) ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da
pedra para a idade dos metais.
c) apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o
crescimento socioeconômico.
d) possuir uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates.
e) abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas e apropriado
para desenvolvimento comercial.



4

02) As sociedades que, na Antiguidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre
e Eufrates tinham em comum o fato de

a) serem completamente nômades.
b) terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a
constituição de grandes civilizações hidráulicas.
c) serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais
organizavam e controlavam a produção de cereais.
d) haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de
excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação social.
e) possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos
exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares.
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03) 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 e vândalos.
d) Hebreus, hititas e egípcios.
e) Mesopotâmicos, hebreus e judeus.
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04) A escrita cuneiforme é feita com o auxilio de glifos, elementos que iniciam um 
sistema pictográfico, onde

a) O símbolo representado expressava uma idéia.
b) As idéias sobrepõem as forma.
c) A cor tem mais importância que a mensagem.
d) Não existia a comunicação efetiva, mas aproximação da idéia.
e) Os símbolos estão ligados a individualidade dos reis.
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05) As construções criadas pelos sumérios e
que foi também utilizada pelos babilônicos e
assírios, levava o adobe, madeira e tijolos
coloridos na sua decorações. São conhecidos
como

a) Zigurates.
b) Pirâmides.
c) Plator.
d) Falésias.
e) Templos
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06) Analise a imagem e responda, qual das alternativas traz características dos
povos Assírios?

a) Tinha 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) Buscava de forma pacífica unir todos os povos da Mesopotâmia em prol de
melhores condições de vida para todos.
e) Buscava a ordem e os ideais de beleza e paz por onde passavam.
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07) A imagem representa cenas de guerra
feitas em painéis de pedras esculpidos em
baixos-relevos e faz parte da arte

a) Egípcia.
b) Grega.
c) Mesopotâmica.
d) Romana.
e) Rupestre.
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08) Uma das primeiras expressões artísticas feitas pelo ser humano foram
desenhos em paredes de rocha, sobretudo em cavernas. Esse tipo de arte é
chamado de arte rupestre. Sendo esta a mais antiga forma de expressão das
atividades humanas, justifique a importância do estudo sobre essas
manifestações primitivas e suas relações com os dias de hoje.

09) Comente sobre as características gerais de cada período da pré- história.
(Paleolítico, mesolítico, neolítico e idade dos metais.
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10) De acordo com os estudos feitos sobre as pinturas rupestres, infere-se
que foi fator decisivo para a sobrevivência dos povos do período Neolítico:

a) a utilização de metais como cobre e bronze.

b) o nomadismo típico dos povos caçadores e coletores.

c) a revolução urbana e a formação dos impérios tecnocráticos.

d) a revolução agrícola e domesticação de animais.

e) a formação de religiões monoteístas
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O sítio Riacho 
Largo, Bahia
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11) A arte rupestre, rica em seus mistérios e modos de vida, 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 dos povos antigos.

d) a descrição de cenas de caça, rituais e símbolos cosmológicos.

e) o retrato das personalidades da tribo.
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12) Entre os sítios arqueológicos que contêm os maiores acervos de arte
rupestre do mundo, alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí,
na cidade de 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.
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13) Diante da análise da imagem acima, apreende-se que

A) a arte serve como referência histórica para conhecermos o mundo e suas
transformações, sendo hoje apenas um elemento secundário dentro do processo
de aprendizagem humana.

B) no momento em que o homem desmitificou o seu fazer artístico retirando deste a
ritualização e a mística a arte passou a ser apenas um elemento de criação de
lazer e divertimento.

C) desde a pré-história até os dias atuais o homem necessita da arte, pois é através
dela que ele compreende e transforma o mundo.

D) apesar da arte ter acompanhado toda trajetória de evolução do homem esta não
pode ser considerada como um elemento importante ao processo de
desenvolvimento sociocultural da humanidade.

E) A arte sempre foi utilizada como possibilidade humana e nunca como uma
necessidade, haja vista a forma com que hoje interagimos com ela.
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14) A pintura egípcia pode ser caracterizada como uma arte que

a) definiu os valores passageiros e transitórios como forma de representação
privilegiada.

b) concebeu as imagens como modelo de conduta, utilizando-as em rituais
profanos.

c) adornou os palácios como forma de representação pública do poder político.

d) valorizou a originalidade na criação artística como possibilidade de
experimentação de novos estilos.

e) elegeu os valores eternos, presentes nos monumentos funerários, como
objeto de representação.
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VASOS 
CÂNOPOS
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15) Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram acumulando
características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a
prática de embalsamar o corpo humano colocar as vísceras nos vasos cânopos por
que

a) Se opunham ao politeísmo dominante na época.

b) Os camponeses constituíam categoria social inferior.

c) Depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado.

d) Os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o
dilúvio.

e) Construíram templos, para realização de cultos e para moradia do faraó, na
eternidade.
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