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01 - (UFPE/2003)     
Faz muito tempo que o diálogo sobre a origem do 
homem vem revelando descobertas científicas e 
esclarecendo, mesmo que de maneira provisória, a 
expansão dos seres humanos pelo planeta terra. 
Descoberto há poucos anos, o 'Australopithecus garhi' 
é considerado:  
a) um ancestral do homem que viveu entre quatro e 

três milhões de anos atrás.  
b) o elo perdido entre o 'homo habilis' e o 'homo 

erectus'.  
c) da espécie a que pertencia Lucy, o mais famoso 

dos antepassados da humanidade.  
d) um hominídeo que viveu entre o 'Australopithecus 

aferensis' e os 'Homo habilis' e 'erectus'.  
e) um ancestral do homem de cérebro menor e 

menos inteligência que os 'Australopithecus 
boisei' que viveram na África, há cerca de dois 
milhões de anos atrás. 

 
02 - (FURG RS/2000)      

A agricultura surgiu, pela primeira vez, na: 
a) Ásia. 
b) Europa. 
c) Austrália. 
d) América. 
e) África. 

 
03 - (FURG RS/2001)      

O primeiro hominídeo que habitou não apenas a África, 
mas também a Ásia e a Europa, foi o: 
a) Australopithecus afarensis. 
b) Australopithecus boisei. 
c) Homo habilis. 
d) Homo erectus. 
e) Homo sapiens. 

 
04 - (FURG RS/2001)      

A domesticação de plantas e animais ocorreu no 
período denominado: 
a) Paleolítico Inferior. 
b) Paleolítico Superior. 
c) Neolítico. 
d) Calcolítico. 
e) Idade do Ferro. 

 
05 - (FURG RS/2002)      

As primeiras obras de arte, tais como pinturas e 
gravados em cavernas da Europa e África, objetos de 
adorno e armas em osso, surgiram nos últimos 30.000 
anos, aproximadamente. 
Seus autores foram: 
a) Homo sapiens. 
b) Australopithecus africanus. 
c) Homo erectus. 
d) Australopithecus afarensis. 
e) Homo habilis. 

 
06 - (UFMG/2001)      

A organização do sistema político foi objeto de 
discussões e conflitos ao longo do período imperial no 
Brasil. 
Com relação ao contexto histórico do Brasil Imperial e 
aos problemas a ele relacionados, é CORRETO afirmar 
que: 
a) a centralização do poder foi objeto de sérias 

disputas ao longo de todo o século XIX e explica 
várias contendas internas às elites imperiais, como 
a Rebelião Praieira. 

b) o Constitucionalismo ganhou força, fazendo com 
que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário se 
tornassem independentes e harmônicos, o que 
atendia às queixas dos rebeldes da Balaiada. 

c) o Federalismo de inspiração francesa e jacobina foi 
uma das principais bandeiras do Partido Liberal, a 
partir da publicação do Manifesto Republicano, o 
que explica, entre outras, a Revolução Liberal de 
1842. 

d) os movimentos de contestação armada não como a 
Revolução Farroupilha, a Sabinada ou a Cabanagem 
não tinham em comum a crítica liberal às 
tendências absolutistas, persistentes no governo de 
D. Pedro II. 

 
07 - (UFMS/1998)      

Sobre as características das comunidades primitivas, é 
correto afirmar que: 
01. na era paleolítica, as comunidades humanas 

primitivas viviam da caça, da pesca e da coleta de 
frutos e raízes, esboçando formas rudimentares de 
organização social. 

02. regime de Comunidade Primitiva é como 
denomina-se a propriedade coletiva dos meios de 
produção. 

04. as comunidades primitivas caracterizavam-se pelo 
nomadismo, pela produção de ferramentas e pelo 
domínio do fogo. 

08. na era do Paleolítico Superior surgiu o homem 
moderno, desenvolvendo maior habilidade técnica 
na confecção de suas armas e ferramentas, como o 
arco, a flecha e o uso de anzóis para pescar. 

16. o período Paleolítico correspondeu, de um modo 
geral, ao estágio selvagem das comunidades 
humanas primitivas, onde predominavam os 
grupos de caçadores. 

32. o período Neolítico representou a grande 
transformação das comunidades humanas 
primitivas, com a agricultura, a criação e 
domesticação de animais e a adoção de vida 
sedentária. 

 
08 - (PAS DF/2005)     

Observe abaixo a “Árvore Genealógica da Humanidade”.  
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(Fonte: CURTIS, Helena et all. Biology. 5.ed. New York 
Worth, 1989) 
Analise as proposições abaixo, que expressam 
“características do Homo sapiens moderno”. 
 
I. Sua anatomia é muito semelhante à que temos 

hoje. 
II. Em curto espaço de tempo, ele se espalhou pelo 

mundo, povoando a Oceania e a América. 
III. A linguagem era a sua principal diferença em 

relação às outras espécies de hominídeos. 
IV. Embora desenvolvesse a linguagem, não soube 

aproveitar as conquistas anteriores, como o 
domínio do fogo e da fabricação de instrumentos. 

V. Foi predado pelas outras espécies de animais, não 
sobreviveu e se extinguiu. 

 
A seguir, assinale alternativa que apresenta SOMENTE 
características verdadeiras do Homo sapiens moderno. 
a) I – II – III 
b) I – II – IV 
c) I – II – V 
d) II – III – IV 
e)  III – IV – V 

 
09 - (UFPB/2000)      

Em 1871, Charles Darwin afirmou, corretamente, que os 
seres humanos surgiram no mesmo continente em que 

vivem nosso parentes biológicos mais próximos  os 

chimpanzés e gorilas , o que acabou por ser 
confirmado pelos cientistas do século XX.  
O continente referido no texto corresponde à: 
a) Oceania. 
b) África. 
c) América. 

d) Europa. 
e) Ásia. 

 
10 - (UFPB/2000)      

Acerca do estágio cultural conhecido como neolítico, 
considere as seguintes afirmações: 
I. Durante o neolítico, os homens estabeleceram uma 

nova relação com a natureza, cultivando plantas, 
domesticando animais e ocupando o espaço de 
florestas e outros ecossistemas naturais. 

II. Nesse estágio, as pessoas viviam em grupos 
pequenos e nômades, obtendo da caça e da coleta 
tudo aquilo de que necessitavam para a sua 
subsistência. 

III. O neolítico marca o surgimento de inovações 
culturais e sociais fundamentais, tais como a 
invenção da cerâmica e da metalurgia e a origem 
das aldeias sedentárias. 

Está(ão) correta(s): 
a) apenas I e III. 
b) apenas II. 
c) apenas II e III. 
d) apenas I e II. 
e) todas. 

 
11 - (UFPB/2000)      

Acerca da divisão entre História e Pré-História, é correto 
afirmar que se trata de um(a) 
a) divisão natural, já que os homens primitivos são 

selvagens e não merecem a qualificação de 
históricos, por não terem desenvolvido a 
civilização. 

b) processo interno ao conhecimento histórico que, 
não podendo compreender sociedades sem escrita, 
deixa a tarefa para outros cientistas. 

c) distinção social, indicando que as sociedades sem 
Estado e sem escrita estão fora da história. 

d) distinção cientifica que procura diferenciar as 
sociedades estáticas e imutáveis das sociedades 
dinâmicas e transformadoras. 

e) divisão convencional que utiliza a escrita como 
critério para distinguir as sociedades humanas para 
efeito do estudo da história. 

 
12 - (UFPB/2001)      

A historiografia costuma chamar as sociedades que se 
desenvolveram antes da invenção da escrita como “pré-
históricas”. Os homens dessas sociedades 
paulatinamente superaram suas deficiências físicas e de 
raciocínio, bem como de adaptação ao ambiente, onde 
passaram a criar condições materiais para sobreviver. 
Sobre esse longo período, em que viveram essas 
sociedades, afirma-se: 
I) O paleolítico é caracterizado como o período da 

pedra lascada, em que a luta pela sobrevivência 
tinha por base a caça, a pesca e a coleta. Os homens 
eram nômades, viviam em bandos e habitavam as 
cavernas. 
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II) A principal conquista do neolítico foi o domínio do 
fogo, que possibilitou ao homem defender-se de 
animais, preparar alimentos, proteger-se do frio e 
sedentarizar-se, organizando-se em tribos e 
vivendo em aldeias agrícolas auto-suficientes. 

III) Duas características marcaram a Idade dos Metais: 
a revolução urbana e o uso de instrumentos de 
metal na fabricação de utensílios e armas. Esse 
período se distingue pela harmonia entre os povos. 

Considerando as afirmativas, está(ão) correta(s): 
a) apenas I.  
b) apenas II.  
c) apenas III. 
d) apenas I e II. 
e) todas. 

 
13 - (UFPB/2001)     

Numa reportagem publicada na Revista Veja, em 21 de 
abril de 1999, é feita a seguinte constatação:  

 
“Outro trabalho científico de destaque envolvendo a 
chegada do homem à América foi publicado no mês 
passado pela revista americana Science, uma das mais 
importantes do mundo na área. O estudo foi feito por 
dois geneticistas brasileiros, Sérgio Danilo Pena e 
Fabrício Santos, que confirmaram o parentesco 
genético entre tribos de seis países americanos (Brasil, 
Peru, Argentina, Colômbia, México e Estados Unidos) e 
um pequeno povoado nas Montanhas Altai, entre a 
Sibéria, na Rússia, e a Mongólia.” 
 
A partir da citação, analise as hipóteses abaixo sobre a 
origem do homem no continente americano. A mais 
aceita pela historiografia e que, mais uma vez, foi 
confirmada pela pesquisa citada, é a hipótese da: 
a) origem autóctone que afirma ser o homem oriundo 

da própria América. 
b) origem polinésia que defende terem os grupos de 

homens saído das ilhas do Arquipélago Polinésio, 
em canoas rudimentares, atravessado o Oceano 
Pacífico e se estabelecido em diferentes locais da 
América. 

c) origem asiática que pressupõe a emigração 
sucessiva de grupos humanos provenientes da Ásia. 
Esses grupos teriam atravessado o estreito de 
Bering, que durante invernos rigorosos formava um 
istmo de gelo, possibilitando sua travessia a pé. 

d) origem africana que defende a vinda de sucessivos 
grupos de homens do continente africano. Esses 
homens teriam atravessado o Oceano Atlântico em 
canoas rudimentares e se instalado em vários 
pontos da América. 

e) origem fenícia que pressupõe uma migração dos 
fenícios para as Américas, atestada por antigas 
inscrições encontradas em pedras em vários locais 
do continente. 

 
14 - (UFRN/2001)      

A prática da agricultura e a criação de rebanhos 
implicaram alterações nas sociedades neolíticas.  
Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente 
Próximo, identifica-se, entre outras transformações, 
o(a): 
a) desenvolvimento de Impérios caracterizados pelo 

afastamento das tradições mítico-religiosas em 
favor de um pensamento racional e naturalista. 

b) ampliação das atividades lucrativas, como, por 
exemplo, o comércio realizado pelos estrangeiros e 
seus escravos nos domínios das diversas cidades. 

c) surgimento de uma prática política 
descentralizadora, que permitiu o livre 
desenvolvimento econômico das diferentes regiões 
ocupadas. 

d) diferenciação social baseada na riqueza e no poder, 
com o surgimento do Estado, instrumento de 
controle e apropriação dos recursos naturais. 

 
15 - (UFSE/2001)     

Sobre a Pré-história é correto afirmar que: 
00. A Pré-história corresponde à primeira etapa da 

evolução humana e antecede à Idade Antiga. 
11. A Pré-história teve início com o surgimento dos 

primeiros hominídeos, perto de quatro milhões de 
anos atrás, e estende-se até o aparecimento dos 
primeiros registros escritos, por volta de 4.000 a.C. 

22. A Pré-História, no Brasil, envolve todos os registros 
culturais da antiga cultura indígena. 

33. Os sítios arqueológicos situados no litoral brasileiro 
são em pequeno número e chamados de sambaquis 
ou concheiros. 

44. A arte rupestre abrange pinturas em cores, em 
branco e preto, sinais gravados, representações 
estranhas, comumente encontradas no Brasil, em 
paredes rochosas de grutas, em lajes de pedras ao 
ar livre, em fragmentos de rochas, em nichos 
pétreos, enfim nas superfícies mais diversas e nos 
locais mais variados. 

 
16 - (UFSCAR SP/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) solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos 

rios, permitindo grande produção de alimentos e 
crescimento 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) terra firme, distanciada de rios e de cursos d’água, 
com grau de salubridade compatível com a 
concentração populacional.  
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17 - (UFMS/2001)     

O texto a seguir refere-se à Revolução Neolítica, 
ocorrida na Pré-História: “A primeira revolução que 
transformou a economia humana deu ao homem o 
controle sobre o abastecimento de sua alimentação. O 
homem começou a plantar, cultivar e aperfeiçoar, pela 
seleção, as ervas, raízes e árvores comestíveis. E 
conseguiu domesticar e colocar sob sua dependência 
certas espécies de animais, em troca do alimento, da 
proteção e da previsão que podia oferecer. Os dois 
passos estão intimamente relacionados”  
(CHILDE, Vere Gordon. A Evolução Cultural do Homem. 
5ª ed, Rio de Janeiro: Zahar, 1986, p.77).  
Sobre esse assunto, é correto afirmar que: 
01. o cultivo da cevada e do trigo também favoreceu 

um aumento da produção de alimentos e, por 
conseguinte, um significativo crescimento da 
população humana no vale do Nilo, região 
localizada no continente africano. 

02. a domesticação de cabras, gado de chifre, ovelhas e 
porcos não fez parte da Revolução Neolítica no 
Velho Mundo. 

04. há cerca de 100.000 anos, aproximadamente 25% 
da população humana existente no planeta passou 
a adotar uma economia baseada na produção de 
vegetais e na criação de animais, abolindo a caça e 
a coleta de suas atividades econômicas. 

08. as revoluções econômicas ocorridas na Pré-história 
só foram possíveis porque os homens dispunham 
de um conjunto de experiências e conhecimentos 
acumulados ao longo de várias gerações. 

16. o cultivo de batatas, cucurbitáceas, feijões e milhos, 
somado à criação de lhamas e porcos da Índia, 
também marcaram a economia neolítica em 
algumas regiões da América do Sul e constituem um 
dos legados dos povos ameríndios à humanidade. 

 
18 - (UFRGS/2001)      

Recentemente, no estado americano de Arkansas, a 
teoria da evolução elaborada por Charles Darwin foi 
retirada dos currículos e teve proibida a sua utilização. 
Não obstante, os estudos paleontológicos, 
antropológicos e arqueológicos vêm possibilitando 
avanços na compreensão do período da pré-história, 
confirmando a existência de um longo período em que 
ocorreu o processo de hominização.  
Sobre esse processo, analise as afirmações abaixo. 
I) As mais antigas formas de vida humana registradas 

pela Paleontologia denominam-se hominídeos, 
como comprovam os achados dos fósseis 
identificados como Australopithecus, 
Pithecantropus, Sinantropus, entre outros. 

II) Os fósseis demonstram que, no curso evolutivo da 
Humanidade, mais de um milhão de anos antes de 
surgir o 'Homo Sapiens', existiram várias espécies 
a caminho da humanização, e as mudanças físicas 
ocorridas ao longo de centenas de milhares de 

anos propiciaram sua adaptação a qualquer 
ambiente. 

III) As evidências arqueológicas indicam que a espécie 
humana não nasceu pronta nem física, nem 
culturalmente.  Necessitou de um enorme período 
de tempo para desenvolver um conjunto de 
habilidades técnicas e de conhecimentos que lhe 
permitisse elaborar instrumentos de trabalho e 
utensílios. 

Quais estão corretas? 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas II e III. 
e) I, II e IIl. 

 
19 - (UECE/2002)      

Leia, com atenção, o texto abaixo: 
    

“Mesmo tendo Darwin sugerido, em 1871, em seu livro 
A Descendência Humana, que os antepassados 
humanos poderiam ser encontrados na África, os 
estudiosos europeus nos anos 20 [século XX] 
consideravam a parte do mundo onde viviam como 
sendo um local muito mais provável.” 

Fonte:  LEAKEY, Richard Erskine, A Evolução da 
Humanidade. 

São Paulo: Melhoramentos; Círculo do Livro;Editora da 
Universidade de Brasília, 1981,p. 13. 

  Considerando a informação apresentada ante o avanço 
das descobertas arqueológicas, é verdadeiro afirmar: 
a) as sugestões de Darwin foram suplantadas pelo 

reconhecimento da Europa como espaço de origem 
da vida humana 

b) o povoamento pioneiro da Europa deveu-se à 
qualidade do seu território superior ao do 
continente africano 

c) os achados arqueológicos atuais confirmam o 
surgimento simultâneo do homem primitivo na 
Europa e na África 

d) a África é considerada berço da humanidade de 
acordo com o resultado das descobertas de fósseis. 

 
20 - (UFRN/2001)      

A prática da agricultura e a criação de rebanhos 
implicaram alterações nas sociedades neolíticas. 
Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente 
Próximo, identifica-se, entre outras transformações, 
o(a) 
a) desenvolvimento de Impérios caracterizados pelo 

afastamento das tradições mítico-religiosas em 
favor de um pensamento racional e naturalista. 

b) ampliação das atividades lucrativas, como, por 
exemplo, o comércio realizado pelos estrangeiros 
e seus escravos nos domínios das diversas cidades. 

c) surgimento de uma prática política 
descentralizadora, que permitiu o livre 
desenvolvimento econômico das diferentes 
regiões ocupadas. 
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d) diferenciação social baseada na riqueza e no 
poder, com o surgimento do Estado, instrumento 
de controle e apropriação dos recursos naturais. 

 
21 - (UFPE/2002)      

Em relação ao momento em que homens e mulheres se 
colocaram como seres históricos no mundo, é correto 
afirmar: 
a) A invenção da escrita, da roda, do fogo é o que 

caracteriza os povos, considerados com história, 
que se estabeleceram às margens do rio Nilo, há 
milhões de anos. 

b) A história da humanidade teve início na região 
conhecida na Antigüidade por Mesopotâmia, 
quando se inventou a escrita. 

c) As pesquisas arqueológicas vêm apontando que a 
história humana teve início há um milhão de anos, 
em várias regiões do globo terrestre, 
simultaneamente. 

d) Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na 
África os primeiros antepassados do ser humano 
com os quais teve início a história da humanidade. 

e) O elemento preponderante no reconhecimento 
dos homens e mulheres como seres históricos é a 
invenção da linguagem, há 2 milhões de anos, no 
continente europeu. 

 
22 - (UFPE/2001)      

Sobre os ancestrais do homem moderno, é falso afirmar 
que: 
a) no Paleolítico inferior, viveram os primeiros 

bandos de 'Australopitecos', 'Pithecantropus', 
'Sinantropus' e 'Paleontropus', todos pertencentes 
à família dos homínidas. 

b) os homínidos do Plistoceno, ao contrário dos 
homínidos do Paleolítico inferior, se constituíam 
em uma única espécie. 

c) com base nos estudos dos artefatos produzidos 
pelos homínidos, foram classificadas duas 
culturas: a cultura do núcleo e a cultura das lascas. 

d) vivendo em bandos, os homínidos desenvolveram 
cooperação, produção e transmissão de 
conhecimento. 

e) segundo estudos geológicos, e paleontológicos, os 
ancestrais do 'Homo sapiens', assim como o 'Homo 
sapiens', última espécie homínida, surgiu no 
Plistoceno. 

 
23 - (UFPE/2001)      

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. 
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. 

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. 

 
24 - (UFPE/2000)     

"Revolução Neolítica" é uma expressão criada pelo 
arqueólogo Gordon Childe, nos anos 60. Essa revolução 
implicou uma série de mudanças. A que tipo de 
mudanças se refere essa expressão? 
00. mudanças econômicas 
01. mudanças nas estruturas sociais 
02. mudanças tecnológicas 
03. mudanças ideológicas 
04. aumento demográfico 

 
25 - (UFPE/1998)      

Todas as alternativas correspondem a atividades 
desenvolvidas durante o neolítico. Assinale aquela que 
sofreu solução de continuidade quanto ao seu 
desenvolvimento. 
a) A procura dos homens do neolítico pelas margens 

dos rios para se fixarem devido à secura do clima e 
à escassez de água. 

b) A sedentarização do homem, o desenvolvimento 
do cultivo do solo, de técnicas de caça e a 
domesticação de animais. 

c) A cultura dolmênica desenvolvida em parte da 
Europa. 

d) O surgimento dos primeiros aglomerados urbanos 
devido à necessidade dos indivíduos se 
defenderem de saques e agressões. 

e) O aparecimento dos primeiros trabalhos em 
metal, em barro e em lã. 

 
26 - (Enem/1999)      

O texto permite concluir que a agricultura começou a 
ser praticada há cerca de 
a) 365 anos. 
b) 460 anos. 
c) 900 anos. 
d) 10000 anos. 
e) 460000 anos. 

 
27 - (UFPE/1996)      

Na Pré-História encontramos fases do desenvolvimento 
humano. Qual a alternativa que apresenta 
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características das atividades do homem na fase 
neolítica? 
a) Os homens praticavam uma economia coletora de 

alimentos. 
b) Os homens fabricavam seus instrumentos para 

obtenção de alimentos e abrigo. 
c) Os homens aprenderam a controlar o fogo. 
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. 
 
28 - (UFPE/1995)     

"Já se afirmou ser a Pré-História uma continuação da 
História Natural, havendo uma analogia entre a 
evolução orgânica e o progresso da cultura". 
Sobre a Pré-História, qual das alternativas a seguir é 
incorreta? 
a) Várias ciências auxiliam o estudo, como a 

Antropologia, a Arqueologia e a Química. 
b) A Pré-História pode ser dividida em Paleolítico e 

Neolítico, no que se refere ao processo técnico de 
trabalhar a pedra. 

c) Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o 
período de grande desenvolvimento artístico, cujo 
exemplo são as pinturas antropomorfas e 
zoomorfas realizadas nas cavernas. 

d) O Neolítico apresentou um desenvolvimento 
artístico diferente do Paleolítico, através dos 
traços geométricos do desenho e da pintura. 

e) Os primeiros seres semelhantes ao homem foram 
os Australopitecus e o Homem de Java que eram 
bem mais adaptados que o Homem de 
Neanderthal. 

 
29 - (FUVEST SP/1994)      

Sobre o surgimento da agricultura - e seu uso intensivo 
pelo homem - pode-se afirmar que: 
a) foi posterior, no tempo, ao aparecimento do 

Estado e da escrita. 
b) ocorreu no Oriente próximo (Egito e 

Mesopotâmia) e daí se difundiu para a Ásia (Índia 
e China), Europa e, à partir desta para a América. 

c) como tantas outras invenções teve origem na 
China, donde se difundiu até atingir a Europa e, 
por último, a América. 

d) ocorreu, em tempos diferentes, no Oriente 
Próximo (Egito e Mesopotâmia), na Ásia (Índia e 
China) e na América (México e Peru). 

e) de todas as invenções fundamentais, como a 
criação de animais, a metalurgia e o comércio, foi 
a que menos contribuiu para o ulterior progresso 
material do homem. 

 
30 - (UFMS/2004)     

A respeito da “Revolução Neolítica”, também conhecida 
como “Revolução Agrícola”, é correto afirmar que: 
a) significou uma radical mudança no modo de vida 

das sociedades humanas, haja vista que elas se 

tornaram menos sedentárias e mais dependentes 
da caça e da coleta para a sua sobrevivência. 

b) nas Américas, a “Revolução Neolítica” corresponde 
ao período chamado de “Paleoíndio”, ou seja, 
aquele referente aos primeiros povoados do 
continente. 

c) teve início devido a vários fatores, dentre os quais 
as mudanças climáticas de repercussão planetária e 
o aumento da população humana em certas regiões 
do globo. 

d) o desenvolvimento da agricultura se deu de forma 
independente e dissociada do processo de 
domesticação de animais como bois, carneiros, 
porcos e patos, dentre outros, seja nas Américas, 
seja na África e na Eurásia. 

e) via de regra, tanto nas Américas como na Eurásia, 
mulheres tiveram pouco ou nenhum papel 
relevante no processo de produção de vegetais 
domesticados e na criação de animais. 

 
31 - (UFMS/2005)     

A respeito do processo de evolução biológica que 
favoreceu o surgimento do Homo sapiens moderno, 
pode-se dizer que: 
a) recentes pesquisas arqueológicas atestam que a 
origem da humanidade se deu na Ásia e que o Homo 
floresiensis, encontrado na Ilha de Flores, Indonésia, foi 
a primeira espécie do gênero Homo conhecida em todo 
o planeta. 
b) ao que tudo indica, logo que o homem moderno 

surgiu na África, há cerca de 120 mil anos, a 
diversidade ambiental do planeta induziu o 
processo de diversificação genética e morfológica 
da nossa espécie. 

c) na década de 1970, na região de Lagoa Santa, em 
Minas Gerais, arqueólogos brasileiros e franceses 
desenterraram a famosa Luzia, nome que deram ao 
esqueleto de uma mulher que ali viveu há cerca de 
200 mil anos. Portanto, ao contrário do que se 
pensava, o Brasil é um fortíssimo candidato a ser o 
país onde pode ter surgido o homem moderno. 

d) o Homo sapiens moderno surgiu diretamente da 
evolução do Homo sapiens neanderthalensis e do 
Homo erectus, que viveram na Europa centro-
oriental, entre 200 e 15 mil anos atrás. 

e) a medida que houve o processo de evolução 
biológica, uma das tendências marcantes foi a 
diminuição da capacidade craniana dos 
australopitecus, os primeiros hominídeos, até o 
Homo sapiens sapiens, a nossa espécie. 

 
32 - (UECE/2004)      

A versão que atribui o início da história da 
humanidade à invenção da escrita, considerando a 
“pré-história” como “a história dos povos mudos” 
constitui: 
a) a expressão de uma nova visão interpretativa, 

divulgada pela nova história; 
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b) a rejeição ao modelo de análise, apoiado na 
perspectiva evolucionista; 

c) a demonstração do pensamento positivista no 
campo da história; 

d) o reconhecimento dos valores humanos, isento de 
preconceitos sociais. 

 
33 - (PAS DF/2005)     

Observe abaixo a “Árvore Genealógica da Humanidade”. 
 

 
(Fonte: CURTIS, Helena et all. Biology. 5.ed. New York Worth, 

1989) 
 

Analise as proposições abaixo, que expressam 
“características do Homo sapiens moderno”. 
I) Sua anatomia é muito semelhante à que temos 

hoje. 
II) Em curto espaço de tempo, ele se espalhou pelo 

mundo, povoando a Oceania e a América. 
III) A linguagem era a sua principal diferença em 

relação às outras espécies de hominídeos. 
IV) Embora desenvolvesse a linguagem, não soube 

aproveitar as conquistas anteriores, como o 
domínio do fogo e da fabricação de instrumentos. 

V) Foi predado pelas outras espécies de animais, não 
sobreviveu e se extinguiu. 

A seguir, assinale alternativa que apresenta SOMENTE 
características verdadeiras do Homo sapiens moderno. 
a) I – II - III 
b) I – II – IV 
c) I – II – V 
d) II – III – IV 
e) III – IV – V 

 
34 - (UFLA MG/2006)  

Observe o mapa abaixo. 
 

 
 
Assinale a alternativa que NÃO se relaciona com as 
diversas hipóteses de origem do homem americano. 
a) O mapa justifica a hipótese de o homem americano 

apresentar características mongolóides ou pré-
mongolóides, povos oriundos da Mongólia e Sibéria 
que penetraram no continente americano pelo 
Estreito de Bering. 

b) Segundo o que demonstra o mapa, o homem 
chegou à América em migrações esporádicas, 
navegando pelo Pacífico, vindo da Ásia, Polinésia 
Oceania. 

c) Segundo o mapa, o homem americano é Autóctone, 
ou seja, surgiu no próprio continente, embora não 
exista nenhum fóssil anterior ao Homo Sapiens 
Sapiens. 

d) Observando o mapa, fica evidente que o Ser 
Humano não chegou no continente americano pelo 
oceano Atlântico, apesar de esse ser o caminho 
mais curto . 

e) No continente sul-americano, o fóssil mais antigo é 
de uma mulher conhecida por Luzia, encontrada em 
1975 próximo a Lagoa Santa/MG, datada de 11500 
anos. 

 
35 - (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 
abaixo: 
 
(  ) 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. 

 
A seqüência correta é: 
a) VFV  
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b) FVF 
c) FFV  
d) VVF 
e) VVV 

 
36 - (UFPEL RS/2006)     

Texto 1 
“Em todo o mundo, a leste e a oeste, as populações 
começaram a trocar a dependência às hordas de 
grandes animais “muitas das quais em rápido declínio” 
pela exploração de animais menores e de plantas. [...]   
Onde as condições fossem particularmente adequadas 
[...], as peças do quebra-cabeça da domesticação se 
acomodaram, e os coletores transformaram-se em 
agricultores.” 
CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993. 
 
Texto 2 
“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. 

 
Os textos analisam 
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.  

f) I.R. 
 
37 - (UEL PR/2008)    

Observe a ilustração a seguir: 

 
(GRANDE Enciclopédia Larousse Cultural. São Paulo: Plural, 

1998. p.2690.) 
 

O planeta Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de 
anos. Para efeito de estudos, os geólogos dividiram esse 
tempo em éons, eras, períodos e épocas. 
Com base na ilustração e nos conhecimentos sobre o 
tema, analise as afirmativas a seguir: 
I. A era mesozóica durou, aproximadamente, 165 

milhões de anos. 
II. A duração da era cenozóica foi maior que a duração 

da era mesozóica. 
III. As durações dos períodos triássico, jurássico e 

cretáceo são proporcionais a 8, 10 e 15, 
respectivamente. 

IV. O período terciário da era cenozóica durou 
aproximadamente 63.200 anos. 

 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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38 - (UFSCAR SP/2008)    

É, pois, nas sociedades orais que não apenas a função da 
memória é mais desenvolvida, mas também a ligação 
entre o homem e a Palavra é mais forte. Lá onde não 
existe a escrita, o homem está ligado à palavra que 
profere. 
Está comprometido por ela. Ele é a palavra, e a palavra 
encerra um testemunho daquilo que ele é. (...) 
Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço 
e que dizem respeito a toda a região de savana ao sul do 
Saara –, a palavra falada se empossava, além de um 
valor moral fundamental, de um caráter sagrado 
vinculado à sua origem divina e às forças ocultas nela 
depositadas. Agente mágico por excelência, grande 
vetor de “forças etéreas”, não era utilizada sem 
prudência. Inúmeros fatores – religiosos, mágicos ou 
sociais – concorrem, por conseguinte, para preservar a 
fidelidade da transmissão oral (...). 

(A. Hampaté Bâ. A tradição viva. In: J. Ki-Zerbo 
(org.). História geral da África, 1982.) 
 

a) Escreva sobre a importância da criação da escrita na 
diferenciação entre sociedades pré-históricas e 
históricas, que esteve presente, durante muito 
tempo, no pensamento europeu. 

b) A partir da interpretação do texto apresentado, 
escreva por que é possível escrever a história de 
sociedades orais. 

 
39 - (UFPE/2008)    

As artes, com suas vanguardas e seus desafios estéticos, 
ganharam espaço histórico no mundo capitalista. 
Picasso, Van Gogh, Salvador Dali, Miró e tantos outros 
pertencentes a essas vanguardas: 
a) mantiveram as tradições culturais do Ocidente, 

reafirmando o valor da estética do classicismo. 
b) romperam com modelos acadêmicos da época, 

mudando as regras no mercado das artes. 
c) foram muito bem aceitos pelos críticos europeus da 

época, sendo exaltados pelas suas ousadias. 
d) conseguiram espaço imediato nos grandes museus, 

tendo uma aceitação popular indiscutível e 
surpreendente. 

e) renovaram a forma de fazer arte no Ocidente, mas 
ficaram restritos ao mundo acadêmico e intelectual 
do século XX. 

 
40 - (UNICID SP/2009)     

A vida em cavernas, o nomadismo e a exclusiva retirada 
dos meios de subsistência da natureza, por meio da 
caça, da coleta e da pesca, caracterizaram o homem 

 
a) do Período Neolítico. 
b) da Idade dos Metais. 
c) da Antigüidade Oriental. 
d) do Período Medieval. 
e) do Período Paleolítico. 

 

41 - (UECE/2009)    
No Paleolítico, praticava-se o nomadismo em larga 
escala, enquanto que no Mesolítico, o nomadismo é 
reduzido, pois os grupos permanecem circunscritos a 
uma determinada região respeitando os ciclos da 
natureza, a mudança das estações climáticas e as 
migrações dos animais. Assim, o Neolítico assinala o fim 
do nomadismo. Assinale o  correto. 

 
a) A sedentarização dos primeiros grupos humanos 

impulsionou a organização das primeiras vilas com 
habitações fixas, o desenvolvimento da organização 
social e a divisão do trabalho. 

b) O processo de sedentarização dos primeiros grupos 
humanos, não contribuiu para nem alterou 
significativamente o desenvolvimento da 
agricultura, pois eles eram, essencialmente, 
pastores e nômades. 

c) Os primeiros grupos humanos, nas três fases da 
Idade da Pedra, praticaram o nomadismo e o 
sedentarismo, assim como as atividades de caça e 
coleta. 

d) A sedentarização não contribuiu para o 
desenvolvimento da agricultura, assim como não 
foi importante para o nascimento das primeiras 
vilas. 

 
42 - (UFRR/2009)    

Considere as afirmações sobre o período paleolítico: 
 

I. Paleolítico é o primeiro e mais extenso período que 
conhecemos da história da humanidade, nele 
surgem os primeiros hominídeos antepassados do 
homem moderno; 

II. Com o desenvolvimento da mente e a acumulação 
de experiências e conhecimentos, os homens 
primitivos foram aperfeiçoando seus instrumentos, 
utensílios domésticos e armas, suas técnicas e 
meios de subsistência; 

III. Os homens do paleolítico viviam de uma maneira 
muito primitiva, em grupos nômades, ou seja, se 
deslocavam constantemente de região para região 
em busca de alimentos. Habitavam em cavernas, 
copas de árvores, saliências rochosas, ou tendas 
feitas de galhos e cobertas de folhas ou de pele de 
animais;  

IV. Os instrumentos ou ferramentas do paleolítico 
eram de pedra, madeira ou osso. A técnica usada 
para fabricar seus instrumentos era de bater na 
pedra de maneira a lhe dar a forma adequada para 
cortar, raspar ou furar. 

 
Em relação às proposições acima podemos afirmar que 
: 
 
a) Todos os itens são falsos. 
b) Todas estão corretas. 
c) Apenas o item I é verdadeiro. 
d) Apenas o item II é falso. 



 

 
10 

www.historiaemfoco.com.br 

Pré-História 

10 

e) Os itens II, III e IV são falsos. 
 
43 - (UECE/2009)    

Com o termo “pré-história” convencionalmente indica-
se o período que precede à invenção da escrita. É 
correto afirmar que a pré-história trata 
 
a) de um breve período da trajetória da humanidade. 
b) única e exclusivamente dos primeiros hominídeos. 
c) de uma fase em que não há presença humana no 

planeta. 
d) do maior período da história humana no planeta. 

 
44 - (UFSM RS/2009)    

“Esses nossos parentes antigos, durante boa parte do 
tempo, viveram da caça e da coleta, antes de começar a 
semear o chão e cultivar a terra. Nas caminhadas que 
fizeram atrás dos rebanhos, ao longo das estações do 
ano, cobriam planícies, cruzadas montanhas e rios. E, 
certamente, em momentos diferentes, levas inteiras 
avançaram territórios cada vez mais distantes, o que fez 
com que, ao longo do tempo, cobrissem enormes 
distâncias no espaço”. 

(Revista Scientific American Brasil - ano 6, nº75 - Agosto de 
2008, p.6.) 

 
Hoje sabemos que, __________________________, o 
mais antigo fóssil de ancestral humano até hoje 
encontrado (7 milhões de anos), ao 
__________________________ (cerca de 200.000 
anos), o processo de hominização (o conjunto de 
transformações desde o mais antigo ancestral bípede 
até a conformação do ser humano moderno) acorreu 
fundamentalmente no território da 
______________________________________. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 

 
a) do Homem de Pequim - Homo erectus - Àsia 
b) de Lucy - Homo habilis - Austrália 
c) do Homem do milênio - Homo ergaster - Europa 
d) de toumai - Homo sapiens - Àfrica 
e) do Menin de Altamira - Homem de Neandertal - 

Eurásia 
 
45 - (FUVEST SP/2010)    

Uma maneira de compreender a distribuição temporal 
de fenômenos ocorridos em longos períodos é situá-los 
em um ano de 365 dias. Por exemplo, ao transpor os 4,6 
bilhões de anos da Terra para esse ano, a formação do 
planeta teria ocorrido em 1º de janeiro, o surgimento do 
oxigênio na atmosfera em 13 de junho, o aumento e a 
diversificação da vida macroscópica a partir de 15 de 
novembro e o início da separação da Pangea em 13 de 
dezembro. 

 
Considere os seguintes eventos: 

 

Evento 1. Surgimento do Homo sapiens. 
Evento 2. Revolução agrícola do Neolítico. 
Evento 3. Declínio do Império Romano. 
Evento 4. A colonização da América pelos europeus. 

 
A partir das informações do texto, é correto situar os 
referidos eventos no mês de dezembro desse ano, no(s) 
dia(s) 

 

 
 
46 - (UEG GO/2010)    

Grande parte da presença humana na Terra é explicada 
pelos historiadores tendo como referência o termo 
“préhistória”. Sobre esse período, discorra sobre os 
seguintes tópicos: 

 
a) o significado da revolução neolítica; 
b) as limitações conceituais do termo “pré-história”. 

 
47 - (UFRR/2010)    

O CRU E O COZIDO: 
OS MITOS SOBRE A ORIGEM DO FOGO. 

O antropólogo Claude Lévi-Strauss propôs certa vez que 
o conhecimento e uso do fogo constituíssem o divisor 
de águas entre a natureza e a cultura. Isto é, por meio 
do fogo, o homem afasta-se da natureza, desenvolve 
técnicas mais avançadas e, mais importante ainda, 
distingue-se em relação à natureza e aos animais. Neste 
sentido, haveria uma oposição básica entre os alimentos 
crus e os alimentos cozidos, sendo estes últimos 
tomados também, como índice de identificação entre as 
comunidades tribais atuais. 

 
Sobre o conhecimento do fogo, marque a alternativa 
correta: 

 
a) O domínio do fogo possibilitou ao homem do 

Paleolítico melhorar a alimentação com mais 
variedade de carne assada e verduras cozidas. 

c) A conquista e domínio do fogo provocaram uma 
revolução na vida dos “homens e mulheres” do 
Neolítico. 

c) A conquista e domesticação do fogo significaram 
um processo de humanização, aquecimento do 
corpo contra o frio, espantar os animais perigosos e 
cozinhar os alimentos. 

d) O domínio do fogo elevou o homem ao estágio de 
civilização. 

e) O fogo foi a grande descoberta do homem do 
paleolítico, mas isto não o tornou diferente dos 
outros animais deste período e nem mudo a 
alimentação. 

 
48 - (FGV/2011)    
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Os historiadores consideram a invenção da escrita um 
acontecimento da maior importância. Segundo uma 
visão tradicional, o seu surgimento assinala a 
passagem da Pré-História para a História propriamente 
dita. (...) 
(...) A escrita é utilizada como critério para distinguir a 
História da Pré-História, sem que isso implique um juízo 
de valor; o domínio da escrita não torna as sociedades 
históricas necessariamente superiores às pré-históricas. 
A escrita deve, isso sim, ser vista como manifestação de 
uma profunda transformação das sociedades humanas. 
(Luiz Koshiba. História: origens, estruturas e processos, 
2000.) 

 
Dentre as transformações ocorridas nas sociedades 
humanas, a invenção da escrita pode ser associada 

 
a) à criação das primeiras organizações sociais, 

fundamentadas na experiência da economia 
solidária. 

b) a uma organização marcada pelas desigualdades 
sociais, com a concentração da riqueza e a 
existência do poder. 

c) ao desenvolvimento das religiões primitivas, que 
ligavam as divindades com os fenômenos 
naturais, como a chuva e o sol. 

d) ao início da utilização sistemática do fogo, o que 
permitiu aos homens a invenção de instrumentos 
capazes de registrar a escrita. 

e) à construção de comunidades igualitárias, 
caracterizadas por rituais cíclicos de distribuição 
dos bens. 

 
49 - (FUVEST SP/2011)    

A passagem do modo de vida caçador-coletor para um 
modo de vida mais sedentário aconteceu há cerca de 
12 mil anos e foi causada pela domesticação de animais 
e de plantas. Com base nessa informação, é correto 
afirmar que 

 
a) no início da domesticação, a espécie humana 

descobriu como induzir mutações nas plantas 
para obter sementes com características 
desejáveis. 

b) a produção de excedentes agrícolas permitiu a 
paulatina regressão do trabalho, ou seja, a 
diminuição das intervenções humanas no meio 
natural com fins produtivos. 

c) a grande concentração de plantas cultivadas em 
um único lugar aumentou a quantidade de 
alimentos, o que prejudicou o processo de 
sedentarização das populações. 

d) no processo de domesticação, sementes com 
características desejáveis pelos seres humanos 
foram escolhidas para serem plantadas, num 
processo de seleção artificial. 

e) a chamada Revolução Neolítica permitiu o 
desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, 

garantindo a eliminação progressiva de relações 
sociais escravistas. 

 
50 - (Mackenzie SP/2011)    

Observe as reportagens abaixo. 
 

NEM TÃO NÔMADES 
Descoberta no sítio arqueológico de Star Carr, no Reino 
Unido, uma área circular, com 3,50 m de diâmetro, foi 
anunciada por pesquisadores das universidades de 
Manchester e de York como a casa mais antiga do país. 
A “construção”, de cerca de 11 mil anos, teria sido feita 
com troncos colocados, verticalmente, em torno de um 
buraco, forrado por restos de material orgânico, 
semelhantes à palha. A existência da pequena casa 
reforça teses que defendem que o homem do período 
Mesolítico, classificado ainda como nômade, já tivesse 
tido pequenos períodos de sedentarismo. 

 
ARCO E FLECHA 
Pontas de pedras, que provavelmente eram utilizadas 
com setas, foram desenterradas da caverna Sibudu, na 
África do Sul, e anunciadas por cientistas como as 
amostras mais antigas de flechas feitas pelo homem. 
Com cerca de 64 mil anos, as pedras têm vestígios de 
sangue e osso, dando pistas de que foram 
confeccionadas para caçar. Acreditava-se, 
anteriormente, que o desenvolvimento de armas como 
arco e flecha tivesse ocorrido cerca de 20 mil anos mais 
tarde. Segundo os pesquisadores, se o homem dessa 
região conseguia montar esse tipo de ferramenta para 
caçar, é sinal de que ele já possuía habilidades 
cognitivas, diferentemente de humanos primitivos de 
outras áreas. 

Revista Aventuras na História 
 

As notícias demonstram que 
 

a) ideias e conceitos até então estabelecidos a 
respeito da chamada Pré-História serão revistos, 
uma vez que pesquisas e descobertas recentes 
apontam para conclusões diferentes das 
elaboradas anteriormente. 

b) uma vez estabelecidos os argumentos a respeito 
da Pré-História, não é possível alterá-los, já que as 
recentes descobertas arqueológicas não apontam 
erros nas conclusões até então elaboradas sobre 
o período. 

c) descobertas recentes sobre a Pré-História 
colocam em xeque as conclusões elaboradas 
anteriormente sobre o período, e apontam para a 
necessidade, urgente, de revisão de toda a 
historiografia pertinente ao assunto. 

d) conclusões elaboradas sobre a Pré-História 
poderão sofrer um processo de revisão, mas não 
serão alteradas com tanta facilidade, uma vez que 
precisase de mais argumentos e achados para 
demonstrar suas inconsistências. 
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e) analisar processos históricos é uma tarefa difícil, 
uma vez que argumentações consideradas 
verdadeiras são facilmente contestadas, como 
nos demonstram os achados arqueológicos 
citados nos textos. 

 
51 - (UECE/2011)    

Considera-se a Pré-História o período de maior duração 
na História. Corresponde ao surgimento do ser humano 
no planeta Terra e se estende até a criação da escrita, 
aproximadamente 4000 a.C. A longa duração dessa fase 
fez com que se convencionasse dividi-la em períodos 
distintos: o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico e a 
Idade dos Metais. Sobre o Período Neolítico, é correto 
afirmar-se que é  

 
a) conhecido como Idade da Pedra Polida e marcado 

pelo desenvolvimento da agricultura e pela 
domesticação de animais.  

b) conhecido como Idade da Pedra Lascada e 
caracterizado pela larga produção de artefatos em 
madeira, osso ou pedra lascada.  

c) caracterizado pelo avanço de uma indústria lítica 
e pelo gradual desaparecimento de artefatos 
feitos com ossos.  

d) considerado a fase de transição da Pré-História 
para a História, pois nesse período desenvolveu-
se a técnica da fundição.  

 
52 - (FUVEST SP/2012)    

Há cerca de 2000 anos, os sítios superficiais e sem 
cerâmica dos caçadores antigos foram substituídos por 
conjuntos que evidenciam uma forte mudança na 
tecnologia e nos hábitos. Ao mesmo tempo que 
aparecem a cerâmica chamada itararé (no Paraná) ou 
taquara (no Rio Grande do Sul) e o consumo de vegetais 
cultivados, encontram-se novas estruturas de 
habitações. 

André Prous. O Brasil antes dos brasileiros. A pré-história 
do nosso país. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 49. 
Adaptado. 

 
O texto associa o desenvolvimento da agricultura com 
o da cerâmica entre os habitantes do atual território do 
Brasil, há 2000 anos. Isso se deve ao fato de que a 
agricultura 

 
a) favoreceu a ampliação das trocas comerciais com 

povos andinos, que dominavam as técnicas de 
produção de cerâmica e as transmitiram aos 
povos guarani. 

b) possibilitou que os povos que a praticavam se 
tornassem sedentários e pudessem armazenar 
alimentos, criando a necessidade de fabricação de 
recipientes para guardá-los. 

c) proliferou, sobretudo, entre os povos dos 
sambaquis, que conciliaram a produção de 
objetos de cerâmica com a utilização de conchas e 
ossos na elaboração de armas e ferramentas. 

d) difundiu-se, originalmente, na ilha de Fernando 
de Noronha, região de caça e coleta restritas, o 
que forçava as populações locais a desenvolver o 
cultivo de alimentos. 

e) era praticada, prioritariamente, por grupos que 
viviam nas áreas litorâneas e que estavam, 
portanto, mais sujeitos a influências culturais de 
povos residentes fora da América. 

 
53 - (UPE/2012)    

Entre os nômades, o trabalho não tem o mesmo valor 
que nas sociedades agrárias. Os índios Ianomâmi, da 
Amazônia desenvolvem suas atividades, em média, três 
horas por dia e não valorizam o trabalho nem o 
progresso tecnológico. Os Guaiaqui, caçadores 
nômades da floresta paraguaia, passam, pelo menos, 
metade do dia em completa ociosidade. Quanto ao 
desenvolvimento social, do pensar e do fazer dos 
primeiros humanos, é CORRETO afirmar que a 

 
a) produção de novas ferramentas de pedra polida 

foi a transformação mais importante ocorrida 
nesse período. 

b) fabricação de ferramentas e a utilização do fogo 
evidenciam que a sobrevivência humana não está 
diretamente relacionada à adaptação cultural do 
homem. 

c) abundância de recursos animais e vegetais 
promoveu a sedentarização do homem. 

d) capacidade de conseguir mais alimentos deu ao 
homem menor controle sobre o meio ambiente. 

e) troca da caça e da coleta pela agricultura ocorreu 
de maneira súbita. 

 
54 - (IFGO/2013)    

Leia o texto a seguir. 
 

O desenvolvimento dos conhecimentos pré-históricos 
e arqueológicos tende a desdobrar no espaço formas 
de civilização que estávamos levados a imaginar como 
escalonadas no tempo. Isso tem duas significações: 
primeiro, o “progresso [...] não é nem necessário, nem 
contínuo; ele se realiza por saltos, por pulos, ou, como 
diriam os biólogos, por mutações. Esses saltos e esses 
pulos não consistem em ir sempre mais longe na 
mesma direção; são seguidos de mudanças de 
orientação, um pouco à maneira do cavalo do xadrez 
que sempre dispõe de vários caminhos porém nunca no 
mesmo sentido. A humanidade em progresso não se 
parece com um personagem que sobe uma escada, 
acrescentando em cada um de seus movimentos um 
degrau novo a todos aqueles que conquistou; lembra 
antes o jogador cuja sorte está partida entre vários 
dados e que, cada vez que joga, vê-os espalharemse 
sobre o tapete, produzindo tantos números diferentes. 
O que ganha com um está sempre exposto a perder 
com outro, e é somente em certas ocasiões que a 
história é cumulativa, quer dizer, que os números se 
somam para formar uma combinação favorável. 
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 LEVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In: ______.  
Raça e Ciência. v. 1. São Paulo: Perspectiva, 1970. p. 
245. 

 
A partir da leitura do excerto de Levi-Strauss, 
antropólogo francês, é possível afirmar que: 

 
a) O estudo da pré-história assemelha-se ao jogo de 

xadrez. 
b) Existe uma conexão lógica entre a biologia e a 

evolução humana. 
c) Os conhecimentos pré-históricos e arqueológicos 

permitem que reflitamos sobre a forma como 
ocorreram as transformações das civilizações. 

d) Existe uma linearidade a partir da qual decorre o 
progresso histórico e os seus sucessivos 
desenvolvimentos. 

e) Nada se pode afirmar sobre a pré-história, pois 
não existe certeza em relação aos processos de 
desenvolvimento e progresso da humanidade. 

 
55 - (UNIUBE MG/2013)    

Um dos períodos mais fascinantes da História humana 
é a Pré-história. Esse período não foi registrado por 
nenhum documento escrito, pois é exatamente a época 
anterior à escrita. Tudo que sabemos dos homens que 
viveram nesse tempo é resultado da pesquisa de 
antropólogos e historiadores, que reconstituíram a 
cultura do homem da Idade da Pedra a partir de objetos 
encontrados em várias partes do mundo e de pinturas 
achadas no interior de muitas cavernas na Europa, 
norte da África e Ásia”. 

AIDAR, M. A. M. Do coletivo ao privado: a aventura humana 
em  
sua primeira fase. In: As Origens. Pearson Prentice Hall, 
São Paulo, 2010. 

 
Sobre a pré-história, é CORRETO afirmar: 

 
a) É um período ágrafo, tendo como representação 

apenas pinturas rupestres. 
b) É um período em que os homens faziam pinturas 

com o intuito de demonstrarem como viviam. 
c) Era um período em que os homens fabricavam 

suas próprias ferramentas, mas ainda não haviam 
dominado o fogo. 

d) Era um período em que os homens eram 
sedentários devido à fartura de víveres que havia 
em toda parte. 

e) Era uma sociedade formada unicamente por 
coletores que se utilizavam de ferramentas 
rústicas para sua sobrevivência. 

 
56 - (UERN/2012)    

Leia o texto que ressalta o caráter simbólico da arte 
rupestre. 
 
A arte rupestre 

O homem Paleolítico deixou-nos belíssimas 
representações nas paredes das cavernas e objetos 
decorativos com fino senso artístico. O cuidado com os 
mortos, já comum entre os homens de Neanderthal, é 
enriquecido com símbolos, isto é, sinais com 
significados, que remetem a uma vida futura. [...] Ele 
recorre a sinais que não atendem apenas às 
necessidades básicas, como os animais. O homem 
inventa sinais, sons e gestos de um valor simbólico 
porque remetem a algum significado. Esses sinais 
podem ir além das necessidades de sobrevivência (arte, 
religião). O elevado nível cultural desse homem já 
moderno explica seu sucesso e sua difusão por todo o 
planeta, com uma ampla variedade de expressões, mas 
sempre um único ímpeto criativo. 

(Facchini, Fiorenzo. O Homem. São Paulo. Moderna 1997 
p.36) 

 
Com base no texto, analise. 

 
I. A arte foi sem sombra de dúvida a primeira forma 

de expressão do homem primitivo. 
II. Os grupos humanos criaram símbolos para 

representar o mundo em que viviam e seu 
cotidiano. 

III. A ausência de documentos escritos deixados pelos 
seres humanos da Pré-História nos impede de 
levantar hipóteses sobre a forma como viveram. 

IV. Embora muitas questões fiquem sem respostas, 
os vestígios arqueológicos encontrados têm-nos 
permitido conhecer parte do cotidiano Pré-
Histórico. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas 

 
a) I, II, IV  
b) I, II, III  
c) II, IV  
d) III, IV 

 
57 - (UERN/2012)    

A Pré-História corresponde a um amplo período que vai 
do surgimento dos hominídeos até a invenção da 
escrita. São muitas as periodizações propostas por 
diferentes especialistas para o estudo da Pré-Historia. 
Uma das mais conhecidas baseia-se nas pesquisas do 
inglês John Lubbock (1934-1913) e distingue pelo 
menos dois grandes períodos pré-históricos: o 
Paleolítico e o Neolítico.  
Sobre o período paleolítico, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 
(   ) É o período em que predominaram as sociedades 

de coletores e caçadores. 
(   ) O homem desenvolveu a agricultura e a criação de 

animais. 
(   ) O homem desenvolveu atividades de produção, 

sendo classificado como sedentário. 
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(   ) O homem se caracterizava pela vida de constante 
migração, sendo assim, considerado nômade. 

 
A sequência está correta em 

 
a) V, F, V, F  
b) V, F, F, V  
c) V, F, V, V  
d) F, V, V, F 

 
58 - (UERN/2013)    

Ötzi, o homem do gelo, morto devido a uma flechada 
5,3 mil anos atrás, já foi esquadrinhado dos pés à 
cabeça desde que foi descoberto por um casal de 
montanhistas alemães nos Alpes italianos, perto da 
fronteira da Áustria. (...) o seu genoma completo foi 
apresentado em fevereiro de 2012. Agora, usando os 
recursos nanotecnológicos de um microscópio 
atômico, cientistas conseguiram isolar o sangue da 
múmia. A amostra tem as hemácias mais antigas do 
mundo de que se tem notícia. Além da constatação de 
que Ötzi morreu apenas 30 minutos depois da flechada 
no ombro, a nova técnica poderá ajudar os médicos 
forenses a pesquisar crimes contemporâneos... os 
cientistas forenses encontram dificuldades em dizer se 
o sangue da cena de um crime tem dias ou meses de 
idade, mas, estudando a elasticidade de 5 mil anos de 
sangue, esperam ser capazes de fazer uma contribuição 
real para a compreensão do envelhecimento 
sanguíneo. 

(Revista Aventuras na História. Junho de 2012. p. 8.) 
 

Elucidar os mistérios do cotidiano pré-histórico é uma 
das funções das pesquisas arqueológicas atuais. A 
descoberta do passado não é fácil e passa por 
processos complexos e, às vezes, demorados. 
Analise as afirmativas a seguir. 

 
I. Utilizando processos como a coleta e a escavação, 

a arqueologia estuda os costumes e as culturas 
dos povos antigos por meio de artefatos, 
monumentos etc. 

II. As informações coletadas devem ser analisadas de 
forma isolada, de maneira que os antigos vestígios 
possam ser utilizados apenas numa perspectiva 
atual e definitiva. 

III. Através da observação somente, os cientistas 
podem datar fatos e objetos históricos com 
precisão e interpretar fatos remotos sobre a vida 
de nossos ancestrais. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

 
a) I, II e III. 
b) II, apenas. 
c) I, apenas. 
d) II e III, apenas. 

 
59 - (UERN/2013)    

A nova face do homem americano 
 

Mais do que quando os homens pisaram na América, o 
que intriga os pesquisadores é qual a cara desse 
pioneiro. Ao contrário do que se imaginava ele não era 
parecido com os índios de hoje, que têm traços 
siberianos, conhecidos como “fisionomia mongoloide”. 
Suas feições eram mais semelhantes às dos africanos. 

(Revista Aventuras na História. Outubro de 2006. p. 18.) 
 

... se há um acordo geral em admitir o povoamento da 
América por imigrações, o mesmo não acontece quanto 
à origem dos imigrantes. Uns lhes atribuem uma 
origem comum, outros imaginam, de preferência, 
movimentos de populações convergentes, mas 
oriundos de pontos diferentes, que se teriam 
produzido, sendo contemporaneamente, pelo menos 
em vagas sucessivas. 

(Barbeiro, Heródoto. Coleção de olho no mundo do trabalho. 
Volume único para o ensino médio. São Paulo: 
Scipione, 2004. p. 23.) 

 
Sobre as principais hipóteses do surgimento do homem 
e do povoamento inicial da América, da África e da 
Europa, é correto afirmar que 

 
a) a partir de estudos genéticos que comprovam a 

diversidade cultural e étnica existentes até hoje 
entre os continentes citados, torna-se 
inconcebível admitir uma origem semelhante 
entre os ancestrais africanos, europeus e 
americanos. 

b) nos três continentes prevalece como hipótese 
correta e comprovada, a do autoctonismo, ou 
seja, em cada um deles, em tempos e formas 
distintas, surgiu um tipo de hominídeo, 
descendente dos primatas, que evoluiu para a 
espécie humana. 

c) tanto no continente africano, quanto no europeu, 
estabelece-se como verídica a hipótese das 
imigrações de grupos sedentários vindos de um só 
ancestral, ou seja, a hipótese do monogenismo 
que justifica a semelhança entre seus 
descendentes. 

d) as hipóteses mais consideradas entre os cientistas 
são as que defendem o surgimento inicial do 
homem na África e sua saída em tempos e 
condições variados para a Ásia, Europa e América, 
por rotas distintas, tais como a siberiana, a 
costeira e a atlântica. 

 
60 - (UERN/2013)    

O primeiro meio pelo qual o ser humano registrou sua 
própria existência foi a pedra – as pinturas rupestres 
mais antigas, encontradas em cavernas da Espanha, 
datam de cerca de quarenta mil anos atrás. Quando a 
escrita foi encontrada na Mesopotâmia, em 4.000 a.C., 
foi preciso um suporte que a tornasse portátil. A 
solução foram as tabuletas de argila, pranchas do 
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tamanho de uma folha de papel, gravadas com argila 
ainda úmida, usando uma ponta afiada de madeira. Se 
as tabuletas se destinavam a uso definitivo, eram 
cozidas em fornos, como vasos de cerâmica – se não, 
eram apagadas. Um estilo de escrita desenvolvido foi 
chamado cuneiforme. 
(Revista Aventuras na História. Edição 114. Janeiro de 
2013. p. 14.) 

 
A partir dessas formas de registro, outras foram 
surgindo e a escrita tornou-se um meio para a 
transmissão de tradições, transformando-se num 
veículo de expressão e organização social. Com base na 
relação entre o surgimento da escrita e a aceleração do 
desenvolvimento das civilizações, é correto afirmar que 

 
a) tanto nas primeiras civilizações, quanto nas 

civilizações vindouras, a escrita possui um papel 
fundamen- tal na cultura. 

b) foi a escrita, à medida em que se transformava em 
um sistema informacional, a grande responsável 
pelo surgimento do Estado. 

c) não são consideradas “civilizações” as sociedades 
que não desenvolveram a escrita, já que não 
deixaram registro de sua cultura. 

d) comprovadamente, as civilizações que 
dominaram a escrita, tais como a Mesopotâmia e 
o Egito, tornaram-se superiores às demais, 
dominando-as. 

 
61 - (UERN/2013)    

As gravuras se referem aos monumentos megalíticos, 
constantes objetos de estudo de arqueólogos e 
historiadores. Observe. 

 

 

 

 
(Disponível em: 

http://www.infoescola.com/arquitetura/monume
ntos-megaliticos/.) 

 
Acerca dessas formações rochosas misteriosas, 
devidamente arrumadas na natureza por nossos 
antepassados, é correto afirmar que 

 
a) são consideradas monumentos pela sua 

formação. Acredita-se que podem ter surgido 
durante o período Neolítico (Idade da Pedra) e a 
finalidade de sua existência não é totalmente 
conhecida. 

b) muitas eram contempladas e cultuadas pelos 
religiosos fundadores da Igreja Católica, que 
acreditavam em seus poderes esotéricos e na 
presença de relíquias sagradas entre as pedras 
utilizadas em sua construção. 

c) são construções feitas por seres detentores de 
altos conhecimentos, pois a maioria das pedras 
chega a pesar toneladas. Os templos seriam 
destinados aos alquimistas e magos, donos do 
conhecimento científico no período Homérico. 

d) algumas são construções de indivíduos solitários, 
conhecidos como menires (em celta significa 
“pedras compridas”) e tinham o objetivo 
comprovado de abrigar as tribos nômades em 
suas incursões em busca de alimento e moradia. 

 
62 - (FATEC SP/2015)    

A forma como as sociedades organizam as suas 
atividades produtivas se transforma ao longo do tempo 
e vem marcando mudanças históricas importantes. 

 
Na transição do período Paleolítico para o período 
Neolítico, observam-se importantes mudanças na 
organização produtiva como, por exemplo 
 
a) o término do sistema de plantation. 
b) a formação das corporações de ofício. 
c) a construção de núcleos urbanos feudais. 
d) o início das grandes organizações sindicais. 
e) o surgimento da agricultura de subsistência. 
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GABARITO:  

 
1) Gab:D 
 
2) Gab: A 
 
3) Gab: D 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab: A 
 
6) Gab: A 
 
7) Gab: 63 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab: B 
 
10) Gab: A 
 
11) Gab: E 
 
12) Gab: A 
 
13) Gab: C 
 
14) Gab: D 
 
15) Gab: VVVFV 
 
16) Gab: A 
 
17) Gab: 25 
 
18) Gab: D 
 
19) Gab: D 
 
20) Gab: D 
 
21) Gab: D 
 
22) Gab: B 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab: VVVFV 
 
25) Gab: C 
 
26) Gab: D 
 
27) Gab: E 
 
28) Gab: E 
 
29) Gab: D 

 
30) Gab: C 
 
31) Gab: B 
 
32) Gab: C 
 
33) Gab: A 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab: E  
 
36) Gab: B 
 
37) Gab: B 
 
38) Gab:  

a) O estabelecimento da História como disciplina no 
século XIX ocorreu no contexto de uma revolução 
científica mais ampla que, contrapondo-se a 
argumentos de autoridade, estabelecia um 
compromisso com a verdade. Por essa via, 
buscavam-se instrumentos que conferissem um 
grau mínimo de evidência e aproximação com a 
verdade em matéria de eventos históricos. Foi no 
interior desse contexto que se passou a considerar 
como provas de verdade e autenticidade registros 
escritos, que deveriam servir a partir de então 
como fontes e fundamentos para as afirmações do 
historiador. Assim, a tradicional divisão entre 
História e Pré-História determina que o período 
propriamente histórico ficava estabelecido a partir 
do aparecimento dos primeiros registros escritos, 
então conhecidos pelo homem, e a Pré-História 
como o período anterior à escrita. Modernamente, 
essa divisão tradicional – supondo que sociedades 
sem escrita "não tinham História" – é considerada 
ultrapassada; concomitantemente, ampliou-se de 
maneira significativa aquilo que pode ser 
considerado "fonte histórica" para a reconstrução 
de relatos sobre o passado de sociedades que não 
conheceram ou ainda não conhecem a escrita – e 
mesmo para sociedades com escrita –, como 
imagens, objetos, construções... 

b) Segundo o texto, nas chamadas "sociedades orais" 
a função da memória é mais desenvolvida, e as 
relações entre os homens e a palavra possuem uma 
densidade diferente quando comparadas às 
sociedades com escrita. Assim, torna-se possível 
escrever a história das sociedades orais a partir da 
interpretação de seus mitos, crônicas e 
genealogias. 

 
39) Gab: B 
 
40) Gab: E 
 
41) Gab: A 
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42) Gab: B 
 
43) Gab: D 
 
44) Gab: D 
 
45) Gab: E 
 
46) Gab:  

a) Espera-se que o candidato aponte os seguintes 
significados da Revolução Neolítica: 
- Sedentarização 
- Agricultura 
- Cidades 

b) Espera que o candidato possa apontar os seguintes 
problemas conceituais: 
- Está permeado de eurocentrismo. 
- Utiliza um critério restrito de classificação cultural 
– a escrita. 
- Classifica as sociedades ágrafas como sendo a-
históricas. 

 
47) Gab: C 
 
48) Gab: B 
 
49) Gab: D 
 
50) Gab: D 
 
51) Gab: A 
 
52) Gab: B 
 
53) Gab: C 
 
54) Gab: C 
 
55) Gab: A 
 
56) Gab: A 
 
57) Gab: B 
 
58) Gab: C 
 
59) Gab: D 
 
60) Gab: A 
 
61) Gab: A 
 
62) Gab: E 
 
  
 


