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QUESTÃO 1- Frente A. 

Observe a pintura rupestre. 

 
Fonte: https://matofino.com.br/arte-rupestre/ 

 

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) funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração.  

b) expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia.  
c) indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza.  

d) atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem.  
e) registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo. 
 

QUESTÃO 2- Frente A. 
Observe a imagem.  

 

 
Fonte: https://www.estudopratico.com.br/periodo-paleolitico-caracteristicas/ 

 
 
 

Com base na imagem, caracterize o Período Paleolítico. 
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QUESTÃO 3- Frente A.  
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.  
In: 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. 
 

QUESTÃO 4- Frente A. 
Observe a imagem. 

 
Fonte: http://ligadosnahistoria.blogspot.com/2010/04/o-povoamento-da-america.html 

 

Com base na imagem, explica uma das teorias que explica a ocupação das Américas 
pelos humanos.  
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QUESTÃO 5- Frente B. 
Observe a imagem e responda. 

 

 
Fonte: https://www.somosiberoamerica.org/pt-br/temas/indigenas-pt-br/o-dado-o-quanto-e-importante-
a-presenca-indigena-na-america-latina/ 

 

Antes da chegada dos colonizadores europeus, o continente americano era habitado por 
diversos povos e culturas indígenas. Cite ao menos três povos indígenas de diferentes 

regiões das Américas (um da América do Norte, um da América Central e um da América 
do Sul). 

 

QUESTÃO 6- Frente B. 
Observe a imagem.  

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/maias.htm 

 
Cite as principais características dos maias.  

 
QUESTÃO 7- Frente B. 

Observe a imagem.  

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenochtitl%C3%A1n 
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Com base na imagem, comente as principais características de Tenochtitlán, capital dos 
Astecas.  
 

QUESTÃO 8- Frente B. 
"Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na sociedade asteca. No início, 

eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, 
entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho, e apenas 

algumas famílias, privilegiadas, mantiveram o direito de ter guerreiros entre os seus 
membros." 
In:KARNAL, Leandro. A CONQUISTA DO MÉXICO. São Paulo: FTD, 1996. p. 13. 

 
O texto faz referência à sociedade asteca, no século XV, a qual era:  

 
a) guerreira e sacerdotal, formada de uma elite política que governava com tirania a massa 
de trabalhadores escravos negros.  

b) igualitária e guerreira, não reconhecendo outra autoridade senão a sacerdotal, que 
também era guerreira.  

c) comunal, com estruturas complexas, sendo dirigida por um Estado que contava com um 
aparelho administrativo, judiciário e militar.  
d) hierarquizada e guerreira, visto que o Imperador era, ao mesmo tempo, o general do 

exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal.  
e) igualitária, guerreira e sacerdotal: todo guerreiro era um sacerdote e todo sacerdote era 

um guerreiro. 
 

QUESTÃO 9- Frente B. 

Observe a imagem.  

 
Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-um-ritual-asteca-de-sacrificio-humano/ 

 

 
Explique porque os astecas promoviam sacrifícios humanos. 
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