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REVISÃO COMENTADA PARA A RECUPERAÇÃO

Conteúdos:

- Pré-História;

- Civilizações Antigas:

- Mesopotâmia;

- Egito;

- Hebreus;

- Fenícios;

- Persas.
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a) A história e a Pré-História só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Logo,
aqueles historiadores que não concordam com esse critério estão presos a uma
visão teológica da História.

b) Esta afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores,
pois ela é uma prova irrefutável de que todas as culturas evoluem para a escrita.

01. (UFPE) Alguns historiadores afirmam que a História iniciou quando a
humanidade inventou a escrita. Nessa perspectiva, o período anterior à criação da
escrita é denominado Pré-História. Sobre esse assunto assinale a alternativa correta.
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c) Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a
História da Pré-História reafirmam a tradição positivista da História.

d) A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a História da Pré-
História, pois o aspecto econômico é considerado um critério muito mais
importante.

e) Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses,
em razão da influência da filosofia iluminista.



GABARITO:  LETRA C
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A tradição positivista da História, ou a História Positivista do século XIX,
possuía uma compreensão de documento histórico que se limitava,
necessariamente, ao documento escrito. Dessa forma, a maior parte dos
vestígios, como a arte rupestre e os instrumentos de pedra polida e
lascada, usados na compreensão do período pré-histórico não era levada
em consideração. Só a Arqueologia tinha interesse efetivo por esse
campo de estudos.
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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.

02. 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:



GABARITO:  LETRA A
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O Parque Nacional Serra da Capivara, situado em São Raimundo Nonato,
foi fundado em 1973, sendo resultado dos esforços da arqueóloga Niéde
Guidon. Esse parque é considerado um dos mais importantes do mundo
por conter, além do acervo de pinturas rupestres em cavernas,
exemplares de cerâmica, urnas funerárias, ossários e instrumentos de
pedra lascada e polida.
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I – As condições ecológicas explicam por que a agricultura de irrigação era praticada
através de uma organização individualista.
II – Na economia da Baixa Mesopotâmia, a fome e as crises de subsistência eram
frequentes, causadas pela irregularidade das cheias e também das guerras.
III – Na Suméria, os templos e ziggurats foram construídos graças à riqueza que os
sacerdotes administravam à custa do trabalho de grande parte da população.
IV – A presença dos rios Tigre e Eufrates possibilitou o desenvolvimento da
agricultura e da pecuária e também a formação do primeiro reino unificado da
história.

03. Leia com atenção as afirmativas a seguir sobre as condições
sociais, políticas e econômicas da Mesopotâmia.
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É correto afirmar:

a) I e II são verdadeiras.

b) II e IV são verdadeiras.

c) I e IV são verdadeiras.

d) I e III são verdadeiras.

e) II e III são verdadeiras.



GABARITO: LETRA E
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II – Mesmo contando com grandes recursos hídricos, observamos que o território
mesopotâmico não tinha uma disponibilidade de terras regular. Não por acaso, essa
região foi palco de vários conflitos militares que abriram portas para a alternância
de poder entre diferentes civilizações.

III – Entre os sumérios, podemos observar que os templos e ziggurats tinham a
dupla função de servir como centro de adoração religiosa e estocar a produção
agrícola local. Não raro, muitos sacerdotes ampliavam o seu poder ao administrar a
produção alimentar e receber várias ofertas em troca de seus préstimos religiosos.
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04. 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, marque a alternativa correta sobre o que foi a Teocracia na civilização
egípcia.

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) 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.
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c) 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.

d)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.



GABARITO: LETRA E 
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O sistema teocrático no Egito Antigo prevaleceu por vários anos e
consistiu numa prática que auxiliava os Faraós em seus governos. Nesse
sistema, o Faraó, além de ser visto como um líder político, isto é, um rei,
ele também era adorado pelos indivíduos como um deus. Portanto, a
aliança entre religião e política foi uma maneira de legitimar a autoridade
do Faraó perante a civilização egípcia.
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05. Os Persas foram, na Antiguidade, um dos povos mais importantes a
ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível
afirmar que:

a) A vitória de Dario I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no
Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos
monoteístas.

b) Desenvolveram uma religião própria, o Zoroastrismo, e começaram sua expansão
territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande.
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c) Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as
maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu
Império.

d) O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios
na batalha de Susa.

e) Adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, o bem e o mal, os
persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor
e a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor.



GABARITO: LETRA B
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Os persas adotaram o zoroastrismo como religião oficial a partir das
pregações realizadas por Zoroastro, também conhecido como Zaratustra. A
adoção do zoroastrismo fez com que os persas abandonassem práticas
religiosas antigas, que eram inspiradas nas praticadas da Índia Antiga e que
foram precursoras do hinduísmo. A centralização e unificação do Império
Persa aconteceu sob a liderança de Ciro, o Grande, a partir de 550 a.C.
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A) o politeísmo, caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos
nos templos religiosos.
B) o caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades
supremas.
C) o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal.
D) a estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos
contidos nos Vedas.
E) a descrença na imortalidade da alma e na ressurreição.

06. (PUC-SP) Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na
Antiguidade, após Zaratustra, é:



GABARITO: LETRA C
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O zoroastrismo possuía uma noção dualista na qual bem e mal travavam
uma luta no campo espiritual, o que resultaria na vitória do bem sobre o
mal. Dentro da concepção religiosa do zoroastrismo, o bem era
representado por Aúra-Masda e o mal era representado por Arimã.
Grande parte do conhecimento que se tem sobre o zoroastrismo está
registrado em cantos produzidos por Zoroastro, chamados Gathas, e pelo
livro sagrado da religião, que se chama Avesta.
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07. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade fenícia é:

A) a existência de um Estado centralizado e o monoteísmo;
B) o monoteísmo e a agricultura;
C) o comércio e o politeísmo;
D) as cidades-Estados e o monoteísmo;
E) a agricultura e a forma de Estado centralizado.



GABARITO: LETRA C
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Os fenícios se destacaram pelo comércio marítimo,

principalmente no Mar Mediterrâneo, além de adorarem

diversos deuses e realizarem cultos considerados violentos.
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08. Realize uma análise sobre a organização social da 
civilização egípcia.



RESPOSTA:
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Existiu uma hierarquia muito bem sistematizada na sociedade egípcia, que era
controlada em primeiro lugar pela figura do Faraó, que possuía concentração de
poder político, econômico e religioso durante o exercício de seu poder. Em segundo
plano, estavam os sacerdotes que cuidavam da administração do governo e,
principalmente, dos cultos em homenagens aos deuses realizados nos templos.
Pouco abaixo, estavam os escribas que cuidavam da parte burocrática do governo e
que desenvolveram um tipo de escrita conhecida por demótica com objetivo de
controlar melhor o comércio e a arrecadação de impostos. A base da pirâmide
social era constituída por camponeses e artesões, que representavam a força de
trabalho da civilização e que ainda pagavam tributos para custear os gastos
públicos.
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09. A história da civilização hebraica é marcada por diversos movimentos
migratórios, bem como por conflitos internos e externos ao seu próprio povo
na região do Oriente Médio. A partir de seus conhecimentos sobre a história
dos hebreus, indique a alternativa que relaciona corretamente as afirmativas
abaixo com os eventos apresentados:
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1.Saída gloriosa dos hebreus do Egito, guiados por Moisés.
2.Dispersão do povo hebreu provocada pelos romanos.
3.Divisão das tribos hebraicas em dois reinos: Israel e Judá.
4.Movimento feito pelos judeus espalhados pelo mundo inteiro para a volta à
Terra Prometida.

A)Diáspora – Êxodo – Cisma – Sionismo.

B)Êxodo – Diáspora – Cisma – Sionismo.

C)Cisma – Diáspora – Êxodo – Sionismo.

D)Êxodo – Cisma – Diáspora – Sionismo.



GABARITO: LETRA B
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OBS.: Após a expulsão da maioria dos judeus da terra de Israel, há
aproximadamente 2.000 anos, eles se dispersaram em outros países,
principalmente na Europa, no Norte da África e no Oriente Médio. Ao longo dos
séculos, eles estabeleceram grandes comunidades judaicas em terras próximas e
distantes, onde experimentaram longos períodos de crescimento e prosperidade,
mas também foram, por vezes, alvo de discriminação, ataques brutais e expulsões
totais ou parciais. Cada onda de perseguição e violência fortalecia sua crença no
conceito de "reunião dos exilados" e inspirava indivíduos e grupos a retornar à sua
pátria ancestral.
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10. A organização política da civilização hebraica entrou em declínio a partir
do século X, quando profundas crises e invasões assolaram os territórios
hebreus. Tal situação ocorreu após a morte de qual rei hebreu, no ano de
935 a.C.?

A)Davi

B)Saul

C)Jeroboão.

D)Salomão.

E)Roboão.



GABARITO: LETRA D
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Durante o reinado de Salomão, o reino hebreu
conheceu seu apogeu de riqueza e fartura. Porém,
após sua morte, as lutas internas formaram dois
reinos, o de Judá e o de Israel.
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