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Lista 02 

 

01. 
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. 
 
02. 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. 

 
03. Tradicionalmente, podemos definir a pré-história como o período anterior ao aparecimento da escrita. 

Portanto, esse período é anterior há 4000 a.C, pois foi por volta desta época que os sumérios 
desenvolveram a escrita cuneiforme.  

 

Com base nesse entendimento, qual a alternativa que apresenta características das atividades do 
homem na fase paleolítica? 
a) Os homens aprenderam a polir a pedra. A partir de então, conseguiram produzir instrumentos 

(lâminas de corte, machados, serras com dentes de pedra mais eficientes e mais bem acabados.  
b) Os homens descobriram uma forma nova de obter alimentos: a agricultura, que os obrigou a 

conservar e cozinhar os cereais.  
c) Semeando a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento, os homens não tinham mais por 

que mudar constantemente de lugar e tornaram-se sedentários.  
d) Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. 
e) Os homens ainda não produziam seus alimentos, não plantavam e nem criavam animais. Em 

verdade, eles coletavam frutos, grãos e raízes, pescavam e caçavam animais. 
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04.  
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 à 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. 

 
05. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos 

teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, há 18 mil anos.  A partir dessa região, 
localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus descendentes teriam 
migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, 
por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), foram 
descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de idade.  Validadas, as provas 
materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí   
a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos. 
b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os outros 

continentes.  
c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, cruzou 

o Estreito de Bering.   
d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos.  
e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. 

 


