
 

 

Professor Leopoldo – Lista 01 
GABARITO: 

 
01. d 

É conhecido como Homo erectus uma espécie crucial na evolução do ser humano atual (denominado Homo 
sapiens), que parece ter evoluído em solo africano há cerca de 1,8 milhões de anos atrás, migrando 
posteriormente para a Ásia e depois para a Europa. 

 
02. a 

O Homo sapiens começou a trabalhar melhor com objetos, construindo novas armas e ferramentas, criando 
formas rudimentares de arte e, principalmente, desenvolvendo uma linguagem”. 

 
03. a 

O principal destaque da Idade da Pedra Polida foi o desenvolvimento da agricultura e criação de animais. 
Esses fatores proporcionaram ao homem uma vida sedentária e de maior autonomia diante das mudanças 
climáticas e naturais. Com o controle da agricultura, os homens do neolítico passaram a armazenar 
alimentos visando os períodos de seca ou chuva. A produção dos objetos de cerâmica (cozimento da argila) 
favoreceu esse novo método de sobrevivência, pois os alimentos eram guardados dentro desses utensílios. 

 
04. e 

O termo Pré-história foi criado em 1851 e pretendia designar o período da vida da espécie humana anterior 
à invenção da escrita. A história seria estudada, portanto, a partir do momento em que surgiram os 
primeiros documentos escritos. Essa ideia  é hoje muito criticada, afinal, os humanos que não sabiam 
escrever também têm história.  

 
05. d 

No fim do período Neolítico também ocorreu a chamada Idade dos Metais. Nessa época, o desenvolvimento 
de armas e utensílios criados a partir do cobre, do bronze e, posteriormente, de ferro se tornaram usuais. 
Com o desenvolvimento dos primeiros Estados e o aparecimento da escrita, o período Neolítico finalizou o 
recorte de tempo da Pré-História e abriu portas para o estudo das primeiras civilizações da Antiguidade. 

 
06. a 

Crescente Fértil é o nome de uma região situada no Oriente Médio, conhecida por ser o “berço” das 
primeiras civilizações da história. Situada entre os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, tal faixa de terra 
reuniu as condições ideais para o desenvolvimento da agricultura e o surgimento dos primeiros 
assentamentos agrários 

 
07. O caráter da relação entre homem e natureza nas sociedades do Oriente Próximo pode ser exemplificado 

pela importância das cheias periódicas do rio Nilo, no Egito, e dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia 
(“terra entre rios”). Nessas sociedades, criou-se uma verdadeira deificação da natureza. A dependência do 
homem em relação à natureza ajudou a construir um universo simbólico e religioso, capaz de gerar 
explicações sobrenaturais para seus momentos de fertilidade e de fome.  

 
08. b  

Decorre daí a necessidade da formação de Estados centralizadores, até mesmo militarizados, capazes de 
organizar os homens, a fim de submetê-los ao trabalho tanto nas obras de irrigação quanto na lavoura, 
garantindo assim a sobrevivência de todos e o poder de uma elite política senhora das terras.  

 
09. c 

As civilizações hidráulicas são aquelas que se desenvolveram na Antiguidade (aproximadamente entre 
3.000 a.C. e 1.000 a.C.) nas margens de rios. Possuem algumas características econômicas, políticas e 
sociais em comum. Elas se desenvolveram dentro de um sistema chamado de modo de produção asiático 
(centrelização, desigualdade, urbanização, trabalho compulsório...). 

 
10. a 

O Código de Hamurabi é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da Suméria Hamurábi, da primeira 
dinastia babilônica, no século XVIII a.C., na Mesopotâmia. É um código baseado na lei do Talião, que 
representa uma dura retaliação do crime praticado e de sua pena. 

 
  


