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1. (UFG/2010-adaptada) Analise as imagens sobre a pré-
história.
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As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos
seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela Arqueologia, elas
ajudaram a redefinir a concepção de que a História se inicia com a escrita, pois

a) indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza.
b) atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem.
c) expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia.
d) registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo.
e) funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração.
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Gab E

COMENTÁRIO: O enunciado faz uma crítica sobre a História ter iniciado com a
escrita, pressupondo que ela iniciou antes, com as pinturas rupestres feitas
nas cavernas (no período da pré-história). Portanto, essas pinturas funcionam
como códices velados de uma comunidade à espera de decifração.
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2. O povoamento da América e a Pré-História brasileira são questões discutidas há muito
tempo pelos cientistas modernos. A respeito do povoamento da América, podemos afirmar
que
a) homens e mulheres teriam chegaram à América somente pelo estrito de Bering, no
período de glaciação.
b) apesar da existência de grupos pré-históricos no Brasil, não encontramos pinturas
rupestres em nosso país.
c) a região da Serra da Capivara, no Piauí, encontra-se um dos mais importantes sítios
arqueológicos brasileiros.
d) os sambaquis são montanhas de restos orgânicos do período pré-histórico, encontradas
em todo continente americano.
e) segundo estudos recentes, os primeiros habitantes da América teriam chegado ao
continente através de uma migração marítima, vindos da África.
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GAB: C

COMENTÁRIO: No Brasil, a região de destaque em se tratando de pesquisas pré-
históricas é a região de São Raimundo Nonato, na região nordeste do país, no Estado
do Piauí. Lá, através das pesquisas realizadas pela arqueóloga Niéde Guidon na Serra
da Capivara, foram realizadas descobertas de milhares de pinturas rupestres,
fogueiras pré-históricas e fósseis de animais e humanos. Essas descobertas
contribuíram para propor uma nova explicação sobre o povoamento das Américas.
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3. Analise a imagem da região do Crescente Fértil, onde
localizavam-se várias civilizações, dentre elas, os “povos
mesopotâmicos”.
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A característica geográfica positiva que a região mesopotâmica apresentava aos
povos que ali viveram era a presença de

a) um vasto deserto com oásis.
b) montanhas com vales férteis.
c) florestas com grande quantidade de animais e árvores frutíferas.
d) rios volumosos, que garantiam margens férteis para a agropecuária.
e) um lago que garantia o sustento da população, por estar sempre cheio.
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Gab D

COMENTÁRIO: A região do chamado Crescente Fértil, basicamente a atual região
do Oriente Médio, era uma região árida e seca, mas banhada por rios caudalosos,
a exemplo do Rio Nilo (Egito) e dos Rios Tigre e Eufrates, que permitiram o
desenvolvimento da “civilização mesopotâmica”, garantindo água para produção
agrícola, pesca e deslocamentos. Foi em torno do ciclo das cheias desses rios que
os mesopotâmicos edificaram uma das mais grandiosas civilizações do mundo.
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4. (F. Coelho) A estrutura da sociedade era altamente rígida. No topo estava o
faraó, seguido por seus sacerdotes, nobres e funcionários reais. Nas camadas
baixas estavam os artesãos, camponeses e, por último, os escravos. A
principal atividade econômica era a agricultura: trigo, cevada, algodão, linho e
frutas. Também é valido apontar a existência de um discreto desenvolvimento
do artesanato e do comércio (trocas).

11

Disponível em: https://www.historiadetudo.com. Acesso em 09.07.2019

https://www.historiadetudo.com/


O fragmento de texto refere-se a qual civilização?

a) Feudal Medieval.
b) Mesopotâmica.
c) Egípcia Antiga.
d) Roma Antiga.
e) Babilônica.
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Gab C

COMENTÁRIO: O fragmento de texto cita a figura do FARAÓ no topo da hierarquia
social, e, dos povos citados, a civilização egípcia era a única a ser governada pelo
Faraó, Rei-Deus, filho de Hórus, o Deus Falcão, comandante supremo do exército e
dono de todas as terras. A figura do faraó liga-se intimamente à religião e à política
no Egito Antigo, sociedade que adotou o modelo político Teocrático (Faraó – Rei-
Deus).
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5. (F. Coelho) Analise a charge e o fragmento de texto.

Os primeiros indícios da Lei de talião foram encontrados [na Antiguidade] por volta de
1700 a.C. [...]. Ao contrário do que muitos pensam talião não é um nome próprio, vem
do latim, talionis, que significa como tal, idêntico. Neste sentido, a Lei de Talião consiste
na justa reciprocidade do crime e da pena: se roubou, será roubado, se matou, será
morto, e assim por diante. É o princípio do chamado “olho por olho, dente por dente”.
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A charge e o fragmento de texto resumem a Lei de Talião. Essa Lei ficou
historicamente associada a uma civilização e um regulamento. Identifique-os.

a) Árabes – Sharia.
b) Hebreus – Torá Judaica
c) Bizantina – Código Juris Civilis.
d) Babilônia – Código de Hamurábi.
e) Roma Antiga – Lei das Doze Tábuas.
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Gab D

COMENTÁRIO: A “Lei de Talião”, conhecida pela máxima do “olho por olho, dente
por dente”, foi codificada pelo rei Babilônico Hamurábi, no primeiro e mais
conhecido código de leis escritas da História, o Código de Hamiirábi, com 282
artigos. O estado babilônico, através do rei Hamurábi, estabeleceu normas para a
sociedade babilônica, inscrevendo Hamurabi no hall dos grandes legisladores
mundiais ao longo da história.
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6. (Pucpr 2010) Na Antiguidade muitos povos consideravam que as doenças
eram enviadas pelos deuses. No final do século VIII a.C., quando os assírios
sitiaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadi-la, uma epidemia virulenta
acometeu o acampamento matando muitos soldados. Nessa ocasião, Ezequias,
rei de Judá, considerou essa epidemia uma bênção de Deus.

Nesse contexto, deixa-se de relacionar à religião dos hebreus:
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a) Deus para os hebreus era uno, soberano, transcendente e bom.
b) O Deus hebreu era transcendente, não se identificava com nenhuma força
natural; estava acima da natureza.
c) Os hebreus consideravam Deus como soberano absoluto, fonte de todo o
Universo e dono de uma vontade suprema.
d) Para os hebreus, o poder dos Deuses vinha de um poder preexistente, habitava a
natureza, fazia parte dela e submetia-se ao homens.
e) Os hebreus consideravam Deus bom e que fazia exigências éticas ao seu povo. Ao
contrário dos deuses do Oriente Próximo, Deus não era atraído pela luxúria ou
impelido pelo mal.
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Gab E

COMENTÁRIO: Os hebreus, diferentemente dos demais povos do Oriente
Antigo, eram monoteístas e de acordo com suas tradições, consideravam
Deus (Iiavé ou Javé) o criador supremo do Universo, descaracterizando-se a
afirmação de que o poder de Deus vinha de um poder preexistente. Alguns
estudiosos, no entanto, creem que Iavé trata-se de uma divindade tribal, que
apenas posteriormente será elevada ao status de Deus único.
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7. (G1) Na história dos hebreus, corresponde à saída dos hebreus do
Cativeiro no Egito, conduzidos por Moisés à Terra Prometida:

a) Cisma.
b) Êxodo.
c) Diáspora.
d) Formação de Israel.
e) Cativeiro da Babilônia.
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Gab B

COMENTÁRIO: Sob a liderança do patriarca Moisés, o “nascido das águas”, os
hebreus foram reconduzidos de volta à Palestina, a “Terra Prometida”, finalizando
um período de 300 anos de servidão no Egito Antigo. Moisés além de herói pela
liberdade hebraica, destaca-se também como grande e influente legislador, pois, as
Leis Mosaicas (Decálogo, Dez Mandamentos) sacramentaram o monoteísmo com
um conjunto de preceitos éticos e morais que iria influenciar não apenas os
Hebreus, mas também vários outros povos e credos que implantaram o
monoteísmo religioso, a exemplo dos cristãos e dos islâmicos.
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8. (UFC) Numerosas são as maravilhas da natureza, mas de todas a maior é o
homem! Singrando os mares espumosos, impelido pelos ventos do sul, ele
avança, e arrasta as vagas imensas que surgem ao redor! Géia, a suprema
divindade, que todas as mais supera, na sua eternidade, ele [o homem] a
corta com suas chamas..

(Sófocles, Antígona. São Paulo. Edições de Ouro, S.d. p. 164)
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Com base no texto, a respeito da cultura grega, é correto afirmar que:

a) a democracia grega estimulou as reações contra o politeísmo.
b) a força de expressão da cultura erudita extinguiu a influência e a herança da
mitologia.
c) a unidade política grega e a centralidade do poder decorriam da valorização do
homem.
d) a liberdade de expressão, na Grécia, destacava o homem como a medida de todas
as coisas.
e) o valor da ação humana dependia de sua adaptação às imposições estabelecidas
pela religião.
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Gab D

COMENTÁRIO: Os gregos desenvolveram uma característica que seria
posteriormente “copiada” pelos romanos e pelos renascentista italianos do
século XV: o ANTROPOCENTRISMO, onde valoriza-se o potencial e a
capacidade do HOMEM, visto como o centro e a medida de todas as coisas.
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9. (MACKENZIE/SP) Atenas e Esparta são referências sempre destacadas quando a
Grécia Antiga é mencionada. A respeito delas é válido afirmar que:

a) a forte união dessas duas Cidades-Estados garantiu a centralização política grega.
b) Atenas se destacou pelas práticas militares que em Esparta tiveram pouca
influência.
c) tiveram evolução política semelhante e com ambas a forma democrática foi a
mais adotada.
d) desunidas nas Guerras Médicas, possibilitaram a vitória e a dominação dos persas
sobre o território grego.
e) os constantes conflitos entre elas levou à divisão do mundo grego, levando ao
enfraquecimento e à posterior dominação externa.

25



Gab E
COMENTÁRIO: Atenas e Esparta eram como “água e óleo”, não se misturavam
muito. Apenas quando havia uma ameaça de um inimigo externo em comum, eles
se união militarmente, como ocorreu na união bélica das polis gregas contra os
Persas, nas Guerras Médicas. Mas, posterior à guerra contra os Persas, os
desentendimentos e rivalidades afloraram como nunca entre essas duas polis,
resultando numa guerra fraticida entre as próprias polis gregas. Foram as Guerras
do Peloponeso, onde digladiaram-se Atenas e suas aliadas, versus Esparta e suas
aliadas. Essas guerras enfraqueceu o mundo grego facilitando a dominação da
Grécia por outros povos mais poderosos, a exemplo dos macedônios e dos
romanos.
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10. (Unesp) Dentre os legados dos gregos da Antigüidade Clássica que se
mantêm na vida contemporânea, podemos citar:

a) a concepção de democracia com a participação do voto universal.
b) os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão.
c) os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades-acrópoles.
d) a idealização e a valorização do trabalho manual em todas suas
dimensões.
e) a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e
de jogos.
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Gab E
Comentário: Dos maiores legados deixados pelos gregos antigos forma os
jogos Olímpicos, onde as polis confraternizavam-se em festas na cidade de
Olímpia, em homenagem ao Deus Zeus. Caso as polis estivessem em
conflito, obedecia-se a “trégua de Zeus”, um momento de paz para que os
atletas pudesses disputar os jogos.
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