
         
 
 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 08 de setembro de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 3º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                   SIMULADO DE HISTÓRIA 

Pergunta 1 (5 pontos) 
  

História é a ciência que: 

Opções de pergunta 1: 

 estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra 

 se fundamenta unicamente em documentos escritos 

 estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou; 

 estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. 

Pergunta 2 (5 pontos) 
  

(UFPE) “Já se afirmou ser a Pré-História uma continuidade da 
História Natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica 
e o progresso da cultura”. Sobre a Pré-história, qual das 
alternativas a seguir é incorreta? 

Opções de pergunta 2: 

 Os primeiros seres semelhantes ao homem foram o Australopithecus e o Homem de Java que eram bem 

mais adaptados que o Homem de Neanderthal. 

 A Pré-história pode ser dividida em Paleolítico e Neolítico, no que se refere ao processo técnico de 

trabalhar a pedra. 



 Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo 

exemplo são as pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas 

 O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico, através dos traços 

geométricos do desenho e da pintura. 

Pergunta 3 (5 pontos) 
  

(ENEM 2006) Segundo a explicação mais difundida sobre o 
povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse 
continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir dessa 
região, localizada no extremo noroeste do continente americano, 
esses grupos e seus descendentes teriam migrado, pouco a pouco, 
para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. 
Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no 
Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), foram descobertos 
vestígios da presença humana que teriam até 50 mil anos de 
idade. Validadas, as provas materiais encontradas pelos 
arqueólogos no Piauí: 

Opções de pergunta 3: 

 comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18 mil anos. 

 confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os outros 

continentes. 

 contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, cruzou o 

Estreito de Bering. 

 confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil  

anos. 

Pergunta 4 (5 pontos) 
  

.(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 

Opções de pergunta 4: 

 internação de doentes e loucos em áreas rurais, onde deviam cuidar das plantações de algodão, cevada e 

sésamo. 

 utilização de prisioneiros de guerra como artesãos ou pastores de grandes rebanhos de gado bovino e 

caprino. 

 escravidão definitiva dos filhos mais velhos das famílias de camponeses, o que caracterizava o sistema 

econômico mesopotâmico como escravista. 

 obrigação de prestar serviços, devida por toda a população livre, nas obras realizadas pelo rei, como 

templos ou muralhas. 

Pergunta 5 (5 pontos) 
  

(Fuvest) 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 

Opções de pergunta 5: 

 a revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos nas cidades, que só puderam ser contidas pela 

imposição dos governos autoritários. 

 a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos, para realizar obras de irrigação. 

 a influência das grandes civilizações do Extremo Oriente, que chegou ao Oriente Próximo através das 

caravanas de seda. 

 a expansão das religiões monoteístas, que fundamentavam o caráter divino da realeza e o poder absoluto 

do monarca. 



Pergunta 6 (5 pontos) 
  

.(UFCSPA/RS) A Mesopotâmia atual situa-se no Oriente Médio 
entre os rios Tigre e Eufrates, que ficam no atual Iraque, na região 
conhecida como Crescente Fértil. Seu nome vem do grego 
(meso=meio e potamos=água) e significa “terra entre rios”. A 
fertilidade dessa região, localizada em meio a montanhas e 
desertos, deve-se à presença dos rios.  
Sobre a civilização mesopotâmia, na Antiguidade Oriental, 
analisar os itens abaixo:  
I. A estrutura social baseava-se na existência de uma pequena 
elite, controladora de uma vasta população que estava submetida 
ao trabalho compulsório, característica de um governo despótico, 
de fundamento teocrático, que domina todos os grupos sociais. II. 
O Estado era responsável pelas obras hidráulicas necessárias para 
a sobrevivência da população, bem como pela cobrança de 
impostos e pela administração de estoques de alimentos. III. Na 
religião mesopotâmia, o governante era representado e 
compreendido por seus súditos mais como uma divindade viva do 
que como um representante dos deuses. IV. Em termos políticos, a 
Mesopotâmia caracterizou-se por ter, na instituição monárquica, 
personificada no governante, o seu principal fator de unidade.  
Está(ão) CORRETO(S): 

Opções de pergunta 6: 

 Somente o item I. 

 Somente os itens I e II. 

 Somente os itens I, III e IV 

 Somente os itens II e IV. 

 


