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QUESTÃO 1- Frente A. 
Examine as três proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, 

assinale a alternativa correta. 

I. A Pré-História, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o 
uso da escrita, é dividida tradicionalmente em dois períodos: Paleolítico e Neolítico. 

II. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a 

invenção da escrita, posterior, portanto, ao Neolítico. 

III. A duração do Paleolítico é bem mais extensa que a do Neolítico, envolvendo níveis 
técnicos naturalmente mais primitivos. 

a) Todas as proposições são verdadeiras. 

b) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
c) Apenas a proposição II é falsa.  
d) Apenas as proposições II e III são verdadeiras. 

e) Todas as proposições são falsas. 
 

QUESTÃO 2- Frente A. 
 
Diferencie o Período Paleolítico do Período Neolítico.  

 
QUESTÃO 3- Frente A.  

Observe a imagem.  
 

 
Fonte: https://escolaeducacao.com.br/exercicios-sobre-o-periodo-paleolitico/ 

 
 

Considerando a imagem, cite as vantagens trazidas com o domínio do fogo para 
os hominídeos do Período Paleolítico.  
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QUESTÃO 4- Frente A. 
Sobre a constituição das primeiras estruturas urbanas é correto afirmar: 

a) Durante o surgimento das primeiras formações urbanas os homens viviam em 
cavernas. 
b) Nas primeiras formações urbanas apareceram instrumentos rudimentares produzidos 

pelo homem. 
c) O início das primeiras cidades já indicava um processo de sedentarização do homem, 

proporcionado pela Revolução Agrícola. 
d) Quando surgiram as primeiras formações urbanas o homem era essencialmente 
caçador e coletor. 

e) Na formação das primeiras cidades o homem foi ganhando capacidade de agarrar-se 
em árvores, tornando-se bípedes. 

 
 

QUESTÃO 5- Frente B 

Sobre o Império Asteca e seus povos, julgue os itens abaixo e assinale C para os 
certos e E para os errados. Justifique os itens errados.  

 
a) (C) (E) Como uma sociedade essencialmente agrícola, os astecas 

desenvolveram um modo de plantio em degraus, aproveitando ao máximo o 

relevo acidentado das montanhas para a irrigação.  
b) (C) (E) A base da economia asteca era a agricultura, e seu principal produto 

era o milho. Como era uma sociedade amonetária, muitas vezes pagavam os 
tributos com alimentos.  

c) (C) (E) Os astecas não resistiram o processo de colonização espanhola, pois 

esperavam ocupar cargos importantes na burocracia colonial e não eram povos 
guerreiros. 

d) (C) (E) Os astecas desenvolveram uma grande técnica agrícola chamada 
chinampa (ilhas artificiais de cultivo), onde plantavam e colhiam milho, 
pimenta, tomate, cacau etc.  

e) (C) (E) O Império Asteca não era um império homogêneo, isto é, não era uma 
unidade política, pois reunia diferentes povos subjugados ao imperador asteca. 

 
 

QUESTÃO 6- Frente B. 
Sobre os Maias e Incas, julgue os itens abaixo e assinale C para os certos e E 
para os errados. Justifique os itens errados. 

 
a) (C) (E) Os maias e os incas formaram grandes impérios teocráticos e 

guerreiros. Chichen Itzá era a capital do Império Maia e Cuzco era a capital 
do Império Inca (Tawuntinsuyu). 

b) (C) (E) A base da economia desses povos era a agricultura. No entanto, os 

maias e os incas possuíam técnicas agrícolas diferentes. Os maias 
praticavam a coivara, por exemplo, enquanto os incas praticavam o 

terraceamento. 
c) (C) (E) As características da sociedade dos incas eram completamente 

diferentes da sociedade maia. A sociedade maia era uma socialmente 

igualitária e democrática, enquanto a sociedade inca era hierarquizada e 
estratificada. 

d) (C) (E) Tanto os maias quanto os incas desapareceram devido à colonização 
violenta e repressiva dos espanhóis.  

e) (C) (E) Os maias e os incas eram politeístas, isto é, acreditavam em vários 

deuses, muitos deles ligados a elementos da natureza. Por isso, suas 
sociedades eram teocráticas.  

 
 
 

 
 

 



 
QUESTÃO 7- Frente B. 
Observe a imagem e responda. 

 

 
Fonte: https://novaescola.org.br/ as-chinampas-e-como-os-astecas-tinham-uma-agricultura-desenvolvida 

 

A agricultura é a base da economia dos povos indígenas da América. Cada povo 
desenvolveu uma técnica específica levando em consideração fatores 
geográficos da região. Os astecas, por exemplo, desenvolveram as 

“chinampas”, alguns indígenas do Brasil as “coivaras” e os incas os “terraços” 
(terraceamento). Escolha uma dessas técnicas agrícolas e explique-a. 

 
 

QUESTÃO 8- Frente B. 

Leia o texto abaixo e responda as questões seguintes. 
Muitos povos em diferentes épocas e locais formularam explicações sobre a 

origem do mundo e dos seres humanos. A concepção a seguir é tupi-guarani. 
 
O Criador cujo coração é o Sol, tataravô desse Sol que vemos, soprou seu cachimbo sagrado 

e da fumaça desse cachimbo se fez a Mãe Terra. Chamou sete anciães e disse: “Gostaria 
que criassem ali uma humanidade”. Os anciães navegaram em uma canoa que era como 

uma cobra de fogo pelo céu; e a cobra-canoa levou-os até a Terra. Logo eles ali depositaram 
os desenhos-sementes de tudo o que viria a existir. Então eles criaram o primeiro ser 
humano e disseram: “Você é o guardião da roça”. Estava criado o homem. O primeiro 

homem desceu do céu através do arco-íris em que os anciães se transformaram. Seu nome 
era Nanderuvuçu, o nosso Pai Antepassado, o que viria a ser o Sol. E logo os anciães fizeram 

surgir das Águas do Grande Rio Nanderykei-cy, a nossa Mãe Antepassada. Depois que eles 
geraram a humanidade, um se transformou no Sol, e a outra, na Lua. São nossos 

tataravôs”.  
JECUPÉ, Kaka Werá. A terra dos mil povos: História indígena do Brasil contada por um índio. 

São Paulo: Fundação Peiropólis, 1998. p. 65. 

 

É possível estabelecer alguma relação entre essa concepção indígena e a 
concepção criacionista contida na Bíblia? Explique. 

 
QUESTÃO 9- Frente B. 
Pesquise e complete a ficha abaixa sobre os povos indígenas no Brasil, com as 

seguintes informações: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://novaescola.org.br/%20as-chinampas-e-como-os-astecas-tinham-uma-agricultura-desenvolvida


Indígenas no Brasil de hoje 

Número aproximado de 

indígenas atualmente 
 

Principais troncos 

linguísticos 
 

Três diferenças entre os 

grupos indígenas 
 

Três semelhanças entre 

os grupos indígenas 
 

 


