
Exercícios Pré-história /2021. 

 

Pesquisas realizadas em várias regiões do Brasil comprovam que, milhares de anos 
antes da chegada de Cabral, já havia habitantes em nosso território que 
registravam o seu dia a dia através de pintura nas paredes das cavernas ou abrigos 
naturais. Além das pinturas também foram encontrados objetos e utensílio feitos 
em pedra e argila. Na ilha de Marajó, litoral norte do Brasil, há registro de vários 
exemplares de cerâmica -vasos, tigelas, urnas funerárias – confeccionadas por 
povos que ali habitavam até provavelmente 200 anos antes da chegada dos 
portugueses ao Brasil. 

      

                                          Figura 1- urna funerária da fase marajoara                        

 1. Tendo como auxílio o texto acima e a figura 1, julgue os itens que se seguem. 

I- A urna exibida não tem função utilitária. 

II- Os pés da figura humana representada pela urna mostrada têm também a 
função de dar apoio. 

III- O material utilizado na confecção da urna mostrada na figura é raro no 
Brasil. 

 

 

 



 

                                                                                          Figura 02 - Cerâmica Marajoara 

 

2. Sobre a figura 02, julgue os itens. 

I- A cerâmica geralmente é produzida por sociedades que não atingiram um 
estágio agrícola. 

II- Conforme o exemplo da cerâmica exibida na figura 2, às irregularidades 
na superfície do objeto tornam sua forma assimétrica. 

III- Podemos afirmar que ao passar da representação natural dos objetos a 
signos estilizados pode ser considerado com um dos primeiros passos para 
desenvolver uma escrita. 

 

03. Analisando as duas figuras apresentadas, julgue os itens. 

I- As cerâmicas apresentadas não teriam função nas cerimônias daqueles 
povos. 

II- Elas reproduzem as formas humanas de maneira estilizada. 

III- Há uma forte preocupação na representação da fauna e flora com a 
imitação fiel da realidade.  

  

O trançado tem presença marcante sobre o artesanato brasileiro desde a 
chegada dos portugueses brasileiros é extremamente variada não só 
quanto ao formato e beleza dos objetos, mas também em relação á sua 
utilidade. A variedade de plantas que são apropriadas ao trançado no Brasil 
dá ao índio uma inesgotável fonte de matéria-prima. 



 

 Figura 1- Tribo Tukano –Amazonas 

4. Analisando a figura 1, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A figura 1 é simétrica. 

b) A regularidade do feitio do trançado faz como a harmonia esteja 
presente na configuração da forma. 

c) Ordem e repetição tornam a obra apresentada mais chapada. 

d) A simplicidade é uma característica na produção desses povos. 

e) O ritmo é dado pela repetição das linhas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pintura rupestre- Cavalo e Mamute- Período Neolítico  

5.Observando a figura acima, julgue os itens. 

I- A figura é representada com detalhes minuciosos, de modo 
explicitar as diferenças de textura e de modelados das formas 
tridimensionais. 

II- As linhas foram simplificadas para sintetizar as formas do animal. 

III- A simplificação das linhas era uma necessidade para que os 
desenhos fossem reproduzidos com rapidez, clareza e agilidade 
neste período. 

6. Sobre o desenho apresentado acima, julgue os itens abaixo  

I- A linha neste desenho é um elemento decorativo. 

II- As formas são definidas pelo contorno preciso. 

         III- A descontinuidade das linhas dá indício da rapidez de sua 
execução, sem retoques. 

IV- As linhas mais pesadas, concentradas na metade inferior 
esquerda, contrastam com a metade inferior direita, onde o fundo 
claro predomina.   

 

 

 

 

 



       

As figuras acima formam encontradas no maior santuário de 
pinturas rupestre brasileira localizada no município de São 
Raimundo Nonato, no interior do Piauí, o Parque Nacional da Serra 
da Capivara que abriga uma das maiores concentrações de pinturas 
rupestres do mundo, espalhadas em mais de 400 sítios 
arqueológicos. 

7.  Tendo o texto como auxílio e as imagens, julgue os itens. 

I- Nas figuras, as formas são modelas com contraste de luz claro-
escuro. 

II- “O artista” preocupou-se em representar a fauna de modo 
realista. 

                     III- Na Pré-história, utilizavam-se pigmentos sintéticos na   pintura 
mural. 

                       VI- O suporte das figuras, a parede, é rebocado para se criar uma 
superfície plana. 
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 Figura I- Vaso marajoara com cariátides. 

   Figura II- Muiraquitã 

Questão 8 

I- A posição simétrica das cariátides na figura 1 produz 
desequilíbrio na forma. 

II- O uso de cariátides na cerâmica marajoara reflete a forte 
influência herdada dos gregos. 

III- A estilização acentuada do muriaquitã proporciona um 
registro fiel da fauna amazônica. 

Questão 9.  

I- A cerâmica é uma técnica muito utilizada pelos povos 
indígenas brasileiros. 

II- As figuras humanas na metade do vaso com cariátides servem 
de sustenção que apóiam a parte superior do vaso. 

III- A produção desses objetos pode representar muito mais as 
tradições da comunidade que as preferências do artista. 

 

 

 

Questão 10.  



I- A figura 1 apresenta modelagem tipicamente antropomórfica. 

II- As figuras representadas nas duas figuras reproduzem as 
formas geométricas encontradas na natureza. 

III- A figura 1 apresenta formas mais complexas que a figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


