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QUESTÃO 1:  

Resposta: Letra “A”. 
Arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas 

em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre 
superfícies rochosas ao ar livre. As pinturas rupestres se constituem em evidências concretas 
do grau de desenvolvimento intelectual dos grupos humanos durante a Pré-História. 

 

QUESTÃO 2:  

Resposta: Os hominídeos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais e 
frutas disponíveis na natureza. Eles eram nômades, ou seja, estavam em constante 
deslocamento, e não tinham lugar fixo para morar, pois eram vulneráveis aos fenômenos 

naturais. A descoberta e o controle do fogo permitiram o aquecimento com relação ao frio, 
espantar animais silvestres e assar os alimentos. 

 

QUESTÃO 3:  
Resposta: Letra “B”.  

O desenvolvimento da agricultura está relacionado à sedentarização das sociedades, fato 
que, grosso modo, podemos perceber na passagem do período Paleolítico para o Neolítico da 

pré-história, após a “Revolução Agropastoril”, que traz à tona o desenvolvimento do cultivo 
de alimentos e a domesticação de animais. Além disso, surge a necessidade de 
armazenamento da produção após a colheita, o que implica a fabricação de recipientes, como 

por exemplo os de cerâmica. 
 

QUESTÃO 4:  
Resposta: Durante muito tempo prevaleceu, sem contestação, a teoria de que o continente 

americano havia sido ocupado por homens que migraram da Europa há 18 mil anos via 
Estreito de Bering (situado entre o Alasca e a Rússia). A semelhança de traços fisionômicos 
entre povos asiáticos e povos indígenas constituía um dos argumentos. Entretanto, com o 

avanço dos estudos arqueológicos em solo americano, sobretudo os que são levados a cabo 
no Parque Nacional Serra da Capivara, no sul do Piauí, foram descobertos vestígios de 

artefatos, como cerâmica, e pinturas rupestres que podem ultrapassar a marca dos 18 mil 
anos. Isso provocou um debate mundial sobre o povoamento da América que até hoje 
reverbera entre especialistas do mundo todo. 

 
QUESTÃO 5:  

Resposta: -América do Norte: os chipewyans, os crees, os creeks, os cheienes, os sious, os 
pueblos, os navajos, chumashs, miwoks, os nez-percés, os cabeças-chatas (flatheads) , 
etc.  

- América Central: os  maias, astecas, toltecas, etc. 
- América do Sul: os incas (Andes); e no Brasil: os tupis-guaranis, os jês ou tapuias, 

os aruaques ou maipurés, os caraíbas ou caribes, etc.  
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QUESTÃO 6:  

Resposta: Os maias eram povos guerreiros e politeístas e se organizavam em cidades-
estado. Sua economia baseava-se principalmente no cultivo de milho, feijão e batata-doce. 

Eles não conheciam o uso do ferro, da roda, do arado e do transporte por animais. A 
sociedade era dirigida por poderosos sacerdotes. Construíram grandes templos, pirâmides e 

observatórios de astronomia; criaram um calendário  e um sistema de escrita; 
desenvolveram a pintura mural e a arte cerâmica. 
 

QUESTÃO 7: 
Resposta: Principal centro urbano-político da cultura asteca, possuía grandes construções 

tais como palácios, templos e uma urbanização bastante evoluída para os padrões da época 
(século XVI), chegando a contar com uma grande concentração populacionais, tendo mais 
habitantes do que a principal cidade espanhola nesse período. 

 
QUESTÃO 8: 

Resposta: Letra “D”. 
A sociedade asteca era hierarquizada e guerreira, visto que o Imperador era, ao mesmo 
tempo, o general do exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal. 

 
QUESTÃO 9: 

Resposta: Os astecas promoviam sacrifícios humanos como oferendas e homenagens aos 
seus deuses.  
 

 


