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LISTA DE EXERCÍCIOS 

Questão 01)     

Aproximadamente 12 mil anos atrás, a última era glacial chegava ao fim. Nesse 
período, os grupos humanos da região do chamado “Crescente Fértil” já haviam 
aperfeiçoado o uso de ossos, madeira e marfim para fabricar agulhas com furos, 
arpões, lanças, pontas e garfos e, usando pedras polidas, começaram a fabricar 
enxadas, foices, pilões e machados, inaugurando um período que chamamos de 
Neolítico. 

 
Esse período é caracterizado principalmente pela 
 
a) descoberta do fogo e pela invenção da escrita. 
b) descoberta da fundição dos metais e pelo surgimento das primeiras cidades. 
c) invenção da agricultura e pela sedentarização dos primeiros grupos humanos. 
d) invenção da roda e pela mecanização da produção agrícola. 
e) invenção dos números e pelo surgimento do capitalismo. 

 
 

Questão 02)     

Grandes civilizações começaram a se formar por volta de 7 mil anos atrás [...]. 
Essas civilizações, pelas suas características, são chamadas de sociedades 
agrárias ou férteis, mas existem ainda outras denominações, como Impérios 
Teocráticos de Regadio.  

ARRUDA, José J. de A; PILETTI, Nelson. Toda a história –  

História geral e história do Brasil. São Paulo: Ática, 2000. p. 17. 

 
O texto refere-se ao nascimento das primeiras civilizações humanas no Crescente 
Fértil. Sobre este assunto, 

 
a) identifique três dessas grandes civilizações, uma no continente africano e duas 

no asiático.  
b) Explique o significado da expressão “Impérios Teocráticos de Regadio”.  

 
Questão 03)     

As águas dos rios Tigre e Eufrates permitiram o desenvolvimento de uma rica 
cultura agrícola e o surgimento das primeiras cidades na Mesopotâmia. Todavia, a 
agricultura só começou a progredir quando os povos da região desenvolveram 
estruturas complexas. 

(Fausto Henrique Gomes Nogueira e Marcos Alexandre Capellari. Ser protagonista, 2010. Adaptado.) 



 
As estruturas complexas referidas no texto relacionam-se, diretamente, 

 
a) ao desenvolvimento dos centros urbanos e à exploração comercial de bens 

manufaturados. 
b) ao estabelecimento de uma rede de estradas que unificava as cidades em um 

só império. 
c) à unificação das leis, dos impostos e da moeda para organizar a administração 

de um grande império. 
d) ao aperfeiçoamento técnico que propiciou a realização de obras para controlar 

os recursos hídricos. 
e) às inovações na contabilidade dos recursos naturais por meio da criação de um 

alfabeto fonético mais prático do que a escrita cuneiforme. 
 
 

Questão 04)     

129. Se a esposa de alguém for surpreendida em flagrante com outro homem, 
ambos devem ser amarrados e jogados dentro d’água, mas o marido pode perdoar 
a sua esposa, assim como o rei perdoa a seus escravos. [...] 

133. Se um homem for tomado como prisioneiro de guerra, e houver sustento 
em sua casa, mas mesmo assim sua esposa deixar a casa por outra, esta mulher 
deverá ser judicialmente condenada e atirada na água. [...] 

135. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e não houver quem sustente 
sua esposa, ela deverá ir para outra casa e criar seus filhos. Se mais tarde o marido 
retornar e voltar à casa, então a esposa deverá retornar ao marido, assim como as 
crianças devem seguir seu pai. [...] 

138. Se um homem quiser se separar de sua esposa que lhe deu filhos, ele deve 
dar a ela a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe da casa de 
seu pai, e deixá-la partir. 

(www.direitoshumanos.usp.br) 
 

Esses quatro preceitos, selecionados do Código de Hamurabi (cerca de 1780 a.C.), 
indicam uma sociedade caracterizada 

 
a) pelo respeito ao poder real e pela solidariedade entre os povos. 
b) pela defesa da honra e da família numa perspectiva patriarcal. 
c) pela isonomia entre os sexos e pela defesa da paz. 
d) pela liberdade de natureza numa perspectiva iluminista. 
e) pelo antropocentrismo e pela valorização da fertilidade feminina. 

 
 

Questão 05)     

Pero Vaz de Caminha registra em seu relato que os Indígenas 
 

“Não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos 
que a terra e as árvores de si deitam [...]” 

(Carta de Pero Vaz de Caminha In: A Carta de Pero Vaz de Caminha. Rio de Janeiro: Agir, 1965. p. 102) 

 
Apesar de as observações da carta de Caminha sugerirem que os indígenas 
aparentemente não desenvolviam trabalhos agrícolas, é correto afirmar que o(a) 

 



a) conhecimento de práticas agrícolas pelos indígenas foi fundamental para a 
sobrevivência dos europeus no Novo Mundo, visto que os colonizadores só 
consumiam em sua alimentação o inhame. 

b) cultura da mandioca, que empregava a coivara, se espalhava em áreas ao 
longo do litoral brasileiro e envolvia homens e mulheres indígenas, que 
distribuíam as tarefas, cabendo às mulheres a preparação da mandioca como 
alimento. 

c) pão consumido pelos europeus era feito da farinha de inhame, principal 
alimento dos colonizadores, sobretudo em época de intensas chuvas, que 
impediam a atividade da pesca nos rios. 

d) conhecimento de plantas comestíveis, como o inhame, propiciou um contato 
amistoso entre os colonizadores europeus e os índios Tupinambá que viviam 
na área central do Brasil. 

e) inhame, assim como as sementes e frutos comestíveis, ao lado da mandioca, 
tornou-se o principal alimento dos senhores, que obrigavam os seus escravos 
a manterem roças para o plantio da raiz. 

 
 


