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1. (Fuvest 2017)  Um elemento essencial para a 
evolução da dieta humana foi a transição para a 
agricultura como o modo primordial de subsistência. A 
Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho 
alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos 
disponíveis; com a virada para a agricultura intensiva, 
houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua 
vez, a industrialização recente do sistema alimentar 
mundial resultou em uma outra transição nutricional, 
na qual as nações em desenvolvimento estão 
experimentando, simultaneamente, subnutrição e 
obesidade. 
 

George J. Armelagos, “Brain Evolution, the 
Determinates of Food Choice, and the Omnivore’s 

Dilemma”, Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition, 2014. Adaptado. 

 
 
A respeito dos resultados das transformações nos 
sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto 
afirmar:  
a) A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis 

para as sociedades humanas diminuiu após a 
Revolução Neolítica.     

b) A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de 
mantimentos, melhorou o balanço nutricional das 
sociedades sedentárias.    

c) Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com 
as revoluções Neolítica e Industrial trouxeram 
simplificação das dietas alimentares.    

d) As populações das nações em desenvolvimento 
estão sofrendo com a obesidade, por consumirem 
alimentos de melhor qualidade nutricional.    

e) A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, 
mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à 
Revolução Industrial.     

   
2. (Pucsp 2017)  “Após chegarem, descarregam as 
mercadorias, dispondo-as em ordem na praia, e 
depois voltam às suas embarcações e fazem sinais de 
fumaça. Os nativos veem a fumaça e, aproximando-se 
do mar, colocam ao lado das mercadorias o ouro que 
oferecem em troca, retirando-se a seguir. Os fenícios 
retornam e examinam o que os nativos deixaram. Se 
julgarem que a quantidade do ouro corresponde ao 
valor das mercadorias, tomam-no e partem, do 
contrário regressam aos navios e aguardam.” 
 

Heródoto. História. Brasília: UnB, 1988, p. 274. 
Adaptado. 

 
 
A partir do texto de Heródoto (século V a.C.) e de seus 
conhecimentos, é correto afirmar que a atividade dos 
fenícios  
a) dependia do aparato militar que acompanhava os 

comerciantes e impedia a realização de saques e 
ataques de piratas.    

b) consistia prioritariamente no comércio, realizado 
através dos mares e, especialmente, na região 
mediterrânica.    

c) permitiu o desenvolvimento de poderosa indústria 
náutica, depois utilizada para derrotar os romanos 
nas Guerras Púnicas.    

d) contribuiu decisivamente para a vitória de Esparta 
na Guerra do Peloponeso, ao garantir o 
abastecimento da cidade grega.    

   
3. (Fgv 2017)  [Desde o início do século XIV], no reino 
do Congo (...) moravam povos agricultores que, 
quando convocados pelo mani Congo, partiam em sua 
defesa contra inimigos de fora ou para controlar 
rebeliões de aldeias que queriam se desligar do reino. 
Aldeias (lubatas) e cidades (banzas) pagavam tributos 
ao mani Congo, geralmente com o que produziam: 
alimentos, tecidos de ráfia vindos do nordeste, sal 
vindo da costa, cobre vindo do sudeste e zimbos 
(pequenos búzios afunilados colhidos na região de 
Luanda que serviam de moeda). (...) o mani Congo, 
cercado de seus conselheiros, controlava o comércio, 
o trânsito de pessoas, recebia os impostos, exercia a 
justiça, buscava garantir a harmonia da vida do reino e 
das pessoas que viviam nele. Os limites do reino eram 
traçados pelo conjunto de aldeias que pagavam 
tributos ao poder central, devendo fidelidade a ele e 
recebendo proteção, tanto para os assuntos deste 
mundo como para os assuntos do além, pois o mani 
Congo também era responsável pelas boas relações 
com os espíritos e os ancestrais.  
 
(...) O mani Congo vivia em construções que se 
destacavam das outras pelo tamanho, pelos muros 
que a cercavam, pelo labirinto de passagens que 
levavam de um edifício a outro e pelos aposentos 
reais que ficavam no centro desse conjunto e eram 
decorados de tapetes e tecidos de ráfia. Ali o mani 
vivia com suas mulheres, filhos, parentes, 
conselheiros, escravos, e só recebia os que tivessem 
nobreza suficiente para gozar desse privilégio. 
 

Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano, 
2006. 

 
 
A partir da descrição do reino do Congo, é correto 
afirmar que, nesse reino,  
a) toda a organização administrativa estava voltada 

para a acumulação de riquezas nas mãos do 
soberano, que as redistribuía entre as aldeias mais 
leais e com maior potencialidade econômica.    

b) o político e o sobrenatural estavam intimamente 
relacionados, além das semelhanças entre uma 
corte europeia e uma de um reino na África, porque 
ambas eram caracterizadas por hierarquias rígidas.    

c) a ordem política derivava de uma economia voltada 
para a produção baseada no uso da mão de obra 
compulsória, por isso o soberano era o maior 
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beneficiado com a captura de homens para serem 
escravizados.    

d) a fragmentação do poder entre os chefes das 
aldeias e os conselheiros do soberano permitiu a 
consolidação de uma prática política pouco usual na 
África, na qual as decisões eram tomadas pelos 
moradores do reino.    

e) a prevalência da condição tribal favoreceu sua 
dominação por outros povos africanos, mas 
especialmente pelos comerciantes europeus, 
interessados na exploração de metais amoedáveis.    

   
4. (Unesp 2017)  Examine duas pinturas produzidas 
na Caverna de Altamira, Espanha, durante o Período 
Paleolítico Superior. 
 

 
 
Tais pinturas rupestres podem ser consideradas como  
a) manifestação do primitivismo de povos incapazes 

de representações realistas.    
b) expressão artística infantilizada e insuficiente para 

fornecer qualquer indício sobre a vida na Pré-
História.    

c) comprovação do pragmatismo de povos primitivos, 
despreocupados de sua alimentação.    

d) representação, em linguagem visual, dos vínculos 
materiais de um povo com o seu ambiente.    

e) revelação da predominância do pensamento 
abstrato sobre o concreto nos povos pré-históricos.    

   
5. (Fuvest 2015)  Examine estas imagens produzidas 
no antigo Egito: 
 

 
 
As imagens revelam   
a) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente 

Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 
proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório.     

b) a inexistência de qualquer conhecimento 
tecnológico que permitisse o aprimoramento da 
produção de alimentos, o que provocava longas 
temporadas de fome.     

c) o prevalecimento da agricultura como única 
atividade econômica, dada a impossibilidade de 
caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo 
Egito.     

d) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o 
que limitava as atividades de plantio e inviabilizava 
a criação de gado de maior porte.     

e) a importância das atividades agrícolas no antigo 
Egito, que ocupavam os trabalhadores durante 
aproximadamente metade do ano.     

   
6. (Fgv 2015)  A notícia a seguir foi publicada em 
26/02/2015: 
 
O Estado Islâmico destruiu uma coleção de estátuas e 
esculturas inestimáveis no norte do Iraque que 
remontam à antiga era assíria, de acordo com um 
vídeo publicado na Internet. 
O vídeo dos militantes islâmicos radicais mostrou 
homens atacando os artefatos, alguns deles 
identificados como antiguidades do século 7 a.C., com 
marretas ou furadeiras, dizendo se tratar de símbolos 
de idolatria. 
[...] 
Os artigos destruídos parecem ser de um museu de 
antiguidades na cidade de Mosul, no norte iraquiano, 
tomada pelo Estado Islâmico em junho passado, 
afirmou um ex-funcionário do museu à Reuters. 
Os militantes derrubaram as estátuas de suas colunas, 
despedaçando-as no chão, e um homem usou uma 
furadeira elétrica em um touro alado. 
 

Fonte: Isabel Coles e Saif Eldin Hamdan. 
Combatentes do Estado 

Islâmico destroem antiguidades no norte do Iraque. 
Reuters Brasil. 26/02/2015. 

Disponível em: 
http://br.reuters.com/article/entertainmentNews/idBRK

BN0LU1PO20150226. Acesso em 31/3/2015 
 

 
Sobre as antigas civilizações que se desenvolveram 
na região do atual Iraque, é correto afirmar:  
a) As primeiras sociedades da Mesopotâmia 

desenvolveram-se a partir da expansão islâmica, 
cujos integrantes combateram intensamente as 
crenças politeístas.    

b) Em torno do século VII a.C., o Império Assírio, 
conhecido pela utilização de carros de guerra, 
incluiu em seus domínios a Palestina e o norte do 
Egito.    

c) As principais atividades econômicas desenvolvidas 
na Mesopotâmia entre os séculos IX e VII a.C. eram 
a pecuária e a comercialização de tecidos e pedras 
preciosas.    

d) Do ponto de vista político, o Império Assírio estava 
organizado em Cidades-Estado que implementaram 
a participação democrática de seus cidadãos.    

e) O surgimento do monoteísmo judaico na 
Mesopotâmia deixou marcas culturais profundas 
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que contribuíram para a difusão da religião 
muçulmana com o Império Assírio.    

   
7. (Unesp 2015)  A maior parte das regiões vizinhas 
[da antiga Mesopotâmia] caracteriza-se pela aridez e 
pela falta de água, o que desestimulou o povoamento 
e fez com que fosse ocupada por populações 
organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo 
deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande 
diferença: embora marcada pela paisagem desértica, 
possui uma planície cortada por dois grandes rios e 
diversos afluentes e córregos. 
 

(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.) 
 
 
A partir do texto, é correto afirmar que  
a) os povos mesopotâmicos dependiam apenas da 

caça e do extrativismo vegetal para a obtenção de 
alimentos.    

b) a ocupação da planície mesopotâmica e das áreas 
vizinhas a ela, durante a Antiguidade, teve caráter 
sedentário e ininterrupto.    

c) a ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia 
tinha características nômades e os povos 
mesopotâmicos praticavam a agricultura irrigada.    

d) a ocupação sedentária das regiões desérticas 
representava uma ameaça militar aos habitantes da 
Mesopotâmia.    

e) os povos mesopotâmicos jamais puderam se 
sedentarizar, devido às dificuldades de obtenção de 
alimentos na região.    

   
8. (Unesp 2013)  [Na Mesopotâmia,] todos os bens 
produzidos pelos próprios palácios e templos não 
eram suficientes para seu sustento. Assim, outros 
rendimentos eram buscados na exploração da 
população das aldeias e das cidades. As formas de 
exploração eram principalmente duas: os impostos e 
os trabalhos forçados. 

(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.) 
 
 

Entre os trabalhos forçados a que o texto se refere, 
podemos mencionar a  
a) internação de doentes e loucos em áreas rurais, 

onde deviam cuidar das plantações de algodão, 
cevada e sésamo.    

b) utilização de prisioneiros de guerra como artesãos 
ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino e 
caprino.    

c) escravidão definitiva dos filhos mais velhos das 
famílias de camponeses, o que caracterizava o 
sistema econômico mesopotâmico como escravista.    

d) servidão por dívidas, que provocava a submissão 
total, pelo resto da vida, dos devedores aos 
credores.    

e) obrigação de prestar serviços, devida por toda a 
população livre, nas obras realizadas pelo rei, como 
templos ou muralhas.    

   
9. (Fuvest 2012)  Há cerca de 2000 anos, os sítios 
superficiais e sem cerâmica dos caçadores antigos 
foram substituídos por conjuntos que evidenciam uma 
forte mudança na tecnologia e nos hábitos. Ao mesmo 
tempo que aparecem a cerâmica chamada itararé (no 
Paraná) ou taquara (no Rio Grande do Sul) e o 
consumo de vegetais cultivados, encontram-se novas 
estruturas de habitações. 
 

André Prous. O Brasil antes dos brasileiros. A pré-
história do nosso país. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 

49. Adaptado. 
 
O texto associa o desenvolvimento da agricultura com 
o da cerâmica entre os habitantes do atual território do 
Brasil, há 2000 anos. Isso se deve ao fato de que a 
agricultura  
a) favoreceu a ampliação das trocas comerciais com 

povos andinos, que dominavam as técnicas de 
produção de cerâmica e as transmitiram aos povos 
guarani.    

b) possibilitou que os povos que a praticavam se 
tornassem sedentários e pudessem armazenar 
alimentos, criando a necessidade de fabricação de 
recipientes para guardá-los.    

c) proliferou, sobretudo, entre os povos dos 
sambaquis, que conciliaram a produção de objetos 
de cerâmica com a utilização de conchas e ossos 
na elaboração de armas e ferramentas.    

d) difundiu-se, originalmente, na ilha de Fernando de 
Noronha, região de caça e coleta restritas, o que 
forçava as populações locais a desenvolver o cultivo 
de alimentos.    

e) era praticada, prioritariamente, por grupos que 
viviam nas áreas litorâneas e que estavam, 
portanto, mais sujeitos a influências culturais de 
povos residentes fora da América.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque as revoluções 
Neolítica (ou agrícola) e Industrial foram responsáveis 
pelo desenvolvimento de instrumentos que ampliaram 
as práticas agrícolas, sua produção e produtividade 
definindo, contudo, um perfil de consumo alimentar de 
baixa qualidade nutricional. As alternativas incorretas 
são: [A], porque a quantidade de mantimentos 
aumentou após a Revolução Neolítica; [B], porque 
ocorreu prejuízo nutricional para as sociedades; [D], 
porque a obesidade, resultado de reduzida qualidade 
nutricional, é maior em países desenvolvidos; [E], 
porque houve forte variação da dieta humana.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão 
aponta para a civilização Fenícia, atual Líbano, no 
contexto da Antiguidade Oriental. O texto do 
historiador Heródoto remete a essência daquela antiga 
civilização que consistia no comércio marítimo. Os 
fenícios foram grandes navegadores e comerciantes, 
fizeram importantes viagens na região do mar 
Mediterrâneo e visando facilitar a comunicação entre 
os povos elaboraram o alfabeto fonético com 22 letras 
que se tornou referência para os gregos.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
A presença de um governo forte centralizado, de uma 
hierarquia social definida e de uma ligação entre o 
poder temporal e a questão espiritual aproximavam o 
Reino do Congo das Monarquias europeias.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
As pinturas rupestres eram uma forma das sociedades 
pré-históricas representarem acontecimentos do seu 
cotidiano, como a caça, por exemplo, sempre presente 
durante o Período Paleolítico.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
A agricultura – marca básica da passagem do 
Paleolítico para o Neolítico – foi a base das primeiras 
civilizações antigas, como o Egito Antigo. Parte central 
da economia egípcia, a agricultura movimentava todos 
os segmentos sociais egípcios, como mostram as 
imagens.   
 
Resposta da questão 6: 

 [B] 
 
A questão remete à atualidade vinculada à 
Antiguidade Oriental. O atual Iraque foi a antiga 
Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates. 
Esta civilização antiga foi caracterizada pela existência 
de vários povos com características distintas. O texto 
remete ao Império Assírio, 1300-612 a.C, um povo 
guerreiro e cruel que usavam carros de guerra. Os 
assírios ficaram famosos pela crueldade com que 
tratavam os vencidos.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
A existência dos rios Tigre e Eufrates na região da 
Mesopotâmia proporcionou a sedentarização de 
populações no local para a prática da agricultura. Já 
nas regiões vizinhas, desérticas, o nomadismo 
prevalecia.   
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
Na região da Mesopotâmia viveram diferentes povos 
durante a antiguidade, que, de uma forma geral, são 
estudados superficialmente a partir de características 
gerais, classificadas dentro do “modo de produção 
asiático” no qual predominavam as relações de 
servidão coletiva de trabalho; ou seja, as comunidades 
camponesas deviam tributos ao Estado, normalmente 
parte de sua produção e, em menor grau, o trabalho 
em obras.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
A resposta cabe a todos os povos no período neolítico, 
entendido não por sua datação, mas pelas mudanças 
na forma de organização humana. Nesse período 
grupos humanos aprenderam a domesticar plantas e 
animais, determinante para a sedentarização. Muitos 
denominam esse processo de Revolução Agrícola e 
de Revolução Urbana, respectivamente. A produção 
de cerâmica permitiu o armazenamento de parte da 
produção agrícola, ainda voltada para o consumo das 
próprias comunidades.   
 
 
 


