
 

 

Professor Leopoldo – Lista 01 
 
01. O primeiro hominídeo que habitou não apenas a África, mas também a Ásia e a Europa, foi o: 

a) Australopithecus afarensis. 
b) Australopithecus boisei. 
c) Homo habilis. 
d) Homo erectus. 
e) Homo sapiens. 

 
02. As primeiras obras de arte, tais como pinturas e gravados em cavernas da Europa e África, objetos de 

adorno e armas em osso, surgiram nos últimos 30.000 anos, aproximadamente. 
 

Seus autores foram: 
a) Homo sapiens. 
b) Australopithecus africanus. 
c) Homo erectus. 
d) Australopithecus afarensis. 
e) Homo habilis. 

 
03. Acerca do estágio cultural conhecido como neolítico, considere as seguintes afirmações: 

I. Durante o neolítico, os homens estabeleceram uma nova relação com a natureza, cultivando plantas, 
domesticando animais e ocupando o espaço de florestas e outros ecossistemas naturais. 
II. Nesse estágio, as pessoas viviam em grupos pequenos e nômades, obtendo da caça e da coleta tudo 
aquilo de que necessitavam para a sua subsistência. 
III. O neolítico marca o surgimento de inovações culturais e sociais fundamentais, tais como a invenção da 
cerâmica e da metalurgia e a origem das aldeias sedentárias. 
 
Está(ão) correta(s): 
a) apenas I e III. 
b) apenas II. 
c) apenas II e III. 
d) apenas I e II. 
e) todas. 

 
04. Acerca da divisão entre História e Pré-História, é correto afirmar que se trata de um(a) 

a) divisão natural, já que os homens primitivos são selvagens e não merecem a qualificação de históricos, 
por não terem desenvolvido a civilização. 

b) processo interno ao conhecimento histórico que, não podendo compreender sociedades sem escrita, 
deixa a tarefa para outros cientistas. 

c) distinção social, indicando que as sociedades sem Estado e sem escrita estão fora da história. 
d) distinção cientifica que procura diferenciar as sociedades estáticas e imutáveis das sociedades 

dinâmicas e transformadoras. 
e) divisão convencional que utiliza a escrita como critério para distinguir as sociedades humanas para 

efeito do estudo da história. 
 

05. A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicaram alterações nas sociedades neolíticas.  
 

Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, identifica-se, entre outras transformações, 
o(a): 

a) desenvolvimento de Impérios caracterizados pelo afastamento das tradições mítico-religiosas em favor 
de um pensamento racional e naturalista. 

b) ampliação das atividades lucrativas, como, por exemplo, o comércio realizado pelos estrangeiros e 
seus escravos nos domínios das diversas cidades. 

c) surgimento de uma prática política descentralizadora, que permitiu o livre desenvolvimento econômico 
das diferentes regiões ocupadas. 

d) diferenciação social baseada na riqueza e no poder, com o surgimento do Estado, instrumento de 
controle e apropriação dos recursos naturais. 
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06. Entre as transformações havidas na passagem da pré-história para o período propriamente histórico, 
destaca-se a formação de cidades em regiões de: 
a) solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos rios, permitindo grande produção de alimentos e 

crescimento populacional.  
b) difícil acesso, cuja disposição do relevo levantava barreiras naturais às invasões de povos que viviam 

do saque de riquezas.  
c) entroncamento de rotas comerciais oriundas de países e continentes distintos, local de confluência de 

produtos exóticos.  
d) riquezas minerais e de abundância de madeira, condições necessárias para a edificação dos primeiros 

núcleos urbanos.  
e) terra firme, distanciada de rios e de cursos d’água, com grau de salubridade compatível com a   

populacional.  
 
07. No mundo antigo o homem encontrava-se quase totalmente submetido aos desígnios da natureza, que 

determinava seu destino. Mas, à medida que o homem deixou de ser apenas um elemento natural e 
passou a ser social, ou seja, dotado de cultura, a natureza passou a condicionar, e não a determinar a ação 
do homem. Assim considerando, explique a relação entre homem e natureza nas sociedades do Oriente 
Próximo. 

 
08. A partir do  III milênio  a.C. desenvolveram-se, nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o 

Nilo, o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos, fortemente organizados e centralizados e com extensa 
burocracia.  

 
Uma explicação para seu surgimento é: 
a) a revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades, que só puderam ser contidas pela 

imposição de governos autoritários.  
b) a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos, para realizar obras de 

irrigação.  
c) a influência das grandes civilizações do Extremo  Oriente, que chegou ao Oriente Próximo através das 

caravanas de seda. 
d) a expansão das religiões monoteístas, que fundamentavam o caráter divino da realeza e o poder 

absoluto do monarca.  
e) a introdução de instrumentos de ferro e a conseqüente revolução tecnológica, que transformou a 

agricultura dos vales e levou à centralização do poder. 
 
09. As sociedades que, na Antiguidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o 

fato de: 
a) terem desenvolvido um intenso comércio marítimo, que favoreceu a constituição de grandes 

civilizações hidráulicas. 
b) serem povos orientais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e controlavam a 

produção de cereais. 
c) haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de 

controle hidráulico e da diferenciação social. 
d) possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos que viabilizaram a 

formação de grandes impérios milenares.  
 
10. “Se um homem alugar um boi ou um asno, e se nos campos o leão matar o gado, é o proprietário do gado 

quem sofrerá a perda. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho 
de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho”. Sendo um dos primeiros códigos de lei de que se tem 
conhecimento, este texto está associado: 
a) Ao Império Babilônico sob o reinado de Hamurabi 
b) Ao Império Persa sob a dinastia de Talião 
c) Ao Império Persa sob o reinado de Cambises II 
d) Ao Egito sob o reinado de Amenófis I 
e) A Sociedade Ateniense sob a direção de Péricles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


