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01) (H060204I7) Leia o texto abaixo.

[...] A sedentarização do homem proporcionada pelo desenvolvimento da agricultura também 
possibilitou-lhe domesticar animais que poderiam, principalmente, servir de alimento, caso o 
cultivo agrícola não fornecesse o sustento necessário. A domesticação dos animais também 
esteve relacionada com o trabalho agrícola e com a locomoção e transporte de carga.

Com essa sedentarização, os grupos humanos foram reunindo-se em número cada vez maior, 
e o crescimento desses grupamentos resultou no surgimento das primeiras cidades do mundo. O 
desenvolvimento das cidades causou também o desenvolvimento da arquitetura, que permitiu a 
construção de casas mais bem elaboradas e outras construções. [...]

SILVA, Daniel Neves. Pré-História. Escola Kids, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/2PZaq6P>. Acesso em: 12 mar. 2021. Fragmento.

Com base nesse texto, a passagem do nomadismo para a sedentarização marca a identidade das chamadas
A) cidades-estados.
B) monarquias teocráticas.
C) regiões escravistas.
D) sociedades pré-históricas.

02) (H060205I7) Leia o texto abaixo.

Brasil ancestral: quem foram os primeiros brasileiros?

[...] A arqueóloga Adriana Schmidt Dias [...] acredita que o primeiro brasileiro descende de uma 
das várias correntes migratórias vindas da Ásia, que ocorreram a partir de 15 mil anos atrás. A 
mais antiga dessas levas de humanos teria chegado ao Brasil há cerca de 12 mil anos e ficado 
conhecida como Os Homens da Lagoa Santa [...].

Luzia era uma caçadora e coletora de vegetais, com traços bem distintos dos índios que Pero 
Vaz de Caminha descreveu em sua carta, em 1500. Em 1999, a Universidade de Manchester, na 
Inglaterra, reconstituiu o rosto de Luzia: ficaram óbvios os traços negroides, típicos de populações 
africanas e da Oceania.

Luzia e seus amigos viviam em pequenos grupos e eram nômades, sempre procurando 
encontrar vegetais e animais de pequeno porte, como o porco-do-mato e a paca, que eles 
caçavam com a ajuda de lanças e de flechas com pontas feitas de pedras lascadas. Não ficavam 
mais que duas semanas no mesmo lugar. [...]

DANTAS, Rui. Brasil ancestral: quem foram os primeiros brasileiros? Aventuras na História, 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2NbUoW2>. 
Acesso em: 12 mar. 2021. Fragmento.

De acordo com esse texto, a ocupação de onde hoje se encontra o território brasileiro pelos seus 
primeiros habitantes humanos se deu através
A) da conquista militar.
B) da prática do nomadismo.
C) de encontros religiosos.
D) de rotas comerciais.
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03) (H060211I7) Observe a imagem abaixo.

Sacrifícios humanos dos indígenas pré-colombianos

Disponível em: <https://bit.ly/3r4M9sC>. Acesso em: 19 mar. 2021.

Com relação às práticas sociais da América pré-colombiana, o ritual retratado nessa imagem representa 
uma manifestação 
A) diplomática.
B) econômica.
C) pacificadora.
D) religiosa.

04) (G050056I7) Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/2x7SzRK>. Acesso em: 19 mar. 2020. Adaptado para fins didáticos.

Esse mapa é um tipo de representação cartográfica que proporciona a
A) exposição da forma real do formato do planeta Terra.
B) observação de detalhes do relevo terrestre nos continentes.
C) simulação do movimento de rotação da Terra.
D) visualização da superfície terrestre em sua totalidade.
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05) (G070142I7) Leia o texto abaixo.

[...] No Brasil, foram contabilizadas 274 línguas indígenas faladas, excluindo as originárias dos 
outros países, denominações genéricas de troncos e famílias linguísticas, dentre outras, sendo a 
Tikúna a mais falada (34,1 mil pessoas). Nas terras, foram declaradas 214 línguas e 249 foram 
contabilizadas tanto nas áreas urbanas quanto rurais localizadas fora das terras. [...]

CENSO 2010: população indígena é de 896,9 mil, tem 305 etnias e fala 274 idiomas. IBGE, 2012. Disponível em: <https://bit.ly/2zRBEEa>. 
Acesso em: 5 maio 2020. Fragmento.

A variedade de línguas indígenas descrita nesse texto representa a
A) carência de uma identidade nacional.
B) diversidade cultural existente no território brasileiro.
C) necessidade de um novo idioma para o país.
D) predominância de populações tradicionais no território nacional.
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06) (H040050I7) Leia o texto abaixo.

[...] Por décadas, cientistas acreditavam que os sapiens teriam nascido na costa leste da África, 
banhada pelo Oceano Índico, principalmente na Etiópia, há 200 mil anos. Mas uma pesquisa 
publicada em 2017 mudou mais uma vez a nossa história. [...] 

A descoberta indica que colonizamos diversos cantos da África antes de perambular pelo 
planeta. Além disso, os achados mostram que temos 100 mil anos a mais do que o estimado 
até então. A colonização até o Marrocos teria ocorrido porque a região era mais úmida (e menos 
desértica) do que hoje – mais uma prova de que a África foi um berço generoso. [...]

LISBOA, Silvia. Porque a África foi o continente ideal para gerar a humanidade. Superinteressante, 2021. Disponível em:
<https://bit.ly/2MYLhYI>. Acesso em: 12 fev. 2021. Fragmento.

Com base nesse texto, a ocupação do continente africano foi possível pela
A) capacidade de adaptação dos seres humanos ao meio ambiente.
B) colaboração entre seres humanos e diferentes animais.
C) comunicação escrita entre lideranças tribais.
D) conquista de novas rotas de comércio.

07) (H060189I7) Leia o texto abaixo.

Ilíada e Odisseia

[...] “Canto, ó deusa, a cólera de Aquiles” é o verso inicial e o tema central da Ilíada, que em 
seus mais de 15 000 versos relata a fúria do herói Aquiles, filho de uma deusa e um mortal, e suas 
trágicas consequências na Guerra de Tróia, na qual mata Heitor, o filho do rei de Tróia. Odisseia 
conta as difíceis aventuras que enfrenta Ulisses, rei de Ítaca, e seu retorno para casa após a 
guerra, onde o esperam sua esposa, Penélope, e o filho, Telêmaco. [...]

São os 2 maiores poemas épicos da história, considerados o início da literatura narrativa 
ocidental. Tiveram enorme influência nas manifestações da arte, da literatura e da civilização 
do Ocidente, e seus personagens e sagas se tornaram símbolos e sínteses de toda a aventura 
humana. [...]

 ILÍADA e Odisseia. Superinteressante, 2005. Disponível em: <https://bit.ly/3ubs9Hx>. Acesso em: 18 fev. 2021. Adaptado: Reforma 
Ortográfica. Fragmento.

Com base nesse texto, os poemas Ilíada e Odisseia colaboraram para o conhecimento histórico sobre a
A) análise do cenário político ocidental atual.
B) formação do mundo ocidental.
C) prática do monoteísmo ocidental.
D) queda dos impérios no mundo ocidental.
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08) (G050066I7) Observe a imagem abaixo.

Fotografia aérea

Disponível em: <https://bit.ly/2ydy3zX>. Acesso em: 30 abr. 2020.

Com base nessa imagem, a fotografia aérea é um tipo de representação cartográfica que 
A) apresenta de modo detalhado as informações da paisagem.
B) descreve as estruturas internas do planeta Terra. 
C) ilustra em três dimensões a superfície terrestre.
D) retrata extensões continentais inteiras.

09) (G060348F5) Observe o gráfico abaixo.

Florianópolis

500 000

375 000

250 000

125 000

0

Urbana Rural

População residente por sexo (2010)

Total

Homens

Mulheres

Disponível em: <http://migre.me/vLlGa>.  Acesso em: 20 dez. 2016. *Adaptado para fins didáticos.

De acordo com esse gráfico, a população urbana de Florianópolis tem aproximadamente um total de
A) 100 mil pessoas.
B) 190 mil pessoas.
C) 200 mil pessoas.
D) 400 mil pessoas.
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10) (G050018I7) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://bit.ly/2QiC78s>. Acesso em: 2 jan. 2020.

Essa imagem retrata uma população tradicional brasileira conhecida como
A) quilombolas.
B) ribeirinhos.
C) seringueiros.
D) sertanejos.
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11) (H050310F5) Leia o texto abaixo.

[...] No Paleolítico Médio, ocorreram significativas mudanças na vida dos primeiros grupos 
humanos, principalmente após a descoberta do fogo e o seu controle. O fogo foi utilizado para 
iluminar o interior das cavernas, espantar animais silvestres e assar a carne dos animais caçados. 
[...] os grupos reuniam-se em torno da fogueira. 

Outra característica desse período foi o surgimento das primeiras manifestações religiosas, 
principalmente na morte de um dos integrantes do grupo. [...]
HIGA, Carlos César. Período Paleolítico. Brasil Escola, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/3aUczre>. Acesso em: 10 fev. 2021. Fragmento.

As mudanças na vida cotidiana do Paleolítico destacadas nesse texto estão relacionadas ao
A) desenvolvimento das relações sociais.
B) estabelecimento do comércio entre grupos.
C) fim do processo de sedentarização.
D) surgimento de leis escritas.

12) (H040047I7) Observe as imagens abaixo.

Com base nessas imagens, entre os períodos Paleolítico e Neolítico ocorreu uma
A) continuação das difi culdades em dominar o fogo.
B) manutenção das práticas culturais dos povos.
C) mudança na organização social dos habitantes.
D) transformação das táticas de guerras.

13) (H050122I7) Há muitos séculos atrás, em um período conhecido como Antiguidade Clássica, em um local 
da Europa chamado Grécia, as pessoas costumavam cultuar deuses que, para eles, tinham diferentes 
funções, tais como Zeus, o rei dos deuses, Senhor do Olimpo e do Céu (para aquela sociedade), Poseidon, 
deus dos mares, e Deméter, deusa da colheita. Na mesma época, no Egito, uma sociedade da África 
Antiga, as pessoas também tinham seus deuses, tais como: Ísis, deusa da fertilidade, Osíris, deus do 
julgamento e Rá, deus da criação. Ambas as sociedades acreditavam, a seu modo, em vida após a morte, 
representavam seus deuses através de pinturas e esculturas e os respeitavam, temendo punições em 
suas vidas. De acordo com essa ideia, além do que foi mencionado, qual é a característica em comum 
entre as religiosidades das duas sociedades destacadas?
A) A arte era desprezada para representar os deuses.
B) A crença em uma única vida das pessoas.
C) A escrita para criticar as divindades.
D) A fé em vários deuses.
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14) (G050140F5) Observe o gráfico abaixo.
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Disponível em: <https://goo.gl/U1kmNe>. Acesso em: 6 jul. 2017. *Adaptado para fins didáticos.

De acordo com esse gráfico, em qual ano a população acima dos 60 anos teve um avanço no crescimento?
A) 1980.
B) 1990.
C) 2000.
D) 2020.

15) (G070173F5) Observe o gráfico abaixo.
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Disponível em: <https://goo.gl/F4g54o>. Acesso em: 3 abr. 2018. *Adaptado para fins didáticos. 

De acordo com esse gráfico, qual região brasileira apresenta a maior taxa de mortalidade infantil?
A) Nordeste.
B) Norte.
C) Sudeste.
D) Sul.
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16) (H050109I7) Os portugueses chegaram em 22 de abril de 1500 na região onde hoje é a cidade de Porto 
Seguro, no estado da Bahia. Lá encontraram um grupo de povos indígenas. 4 dias depois, em 26 de abril 
de 1500, foi realizada a primeira missa na terra recém-descoberta. Esses acontecimentos se referem a 
um evento conhecido como
A) Abolição da escravidão.
B) Descobrimento do Brasil.
C) Inconfi dência Mineira.
D) Proclamação da República.

17) (H050110I7) Observe a imagem abaixo.

ESCOLA KIDS. Disponível em: <https://bit.ly/2M2WA1j>. Acesso em: 18 jan. 2021.

O fato histórico representado nessa imagem destaca a ideia de uma História que possui
A) um confl ito.
B) um trabalho.
C) uma mudança.
D) uma permanência.

18) (H050111I7) A população negra e a população indígena, desde o século XVI, deixam suas marcas na 
cultura brasileira. Os vários sotaques, o vocabulário, a culinária e o jeito de ser são heranças das pessoas 
negras que vieram da África para o Brasil e dos povos indígenas que já estavam aqui. A partir disso, tanto 
a população negra quanto a indígena
A) contribuíram para formar a sociedade brasileira.
B) criaram novos estados no país.
C) excluíram a participação da população branca.
D) lideraram o país utilizando a política.
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19) (H050112I7) Observe a imagem abaixo.

O IMPARCIAL. Disponível em: <https://bit.ly/3nVoklz>. Acesso em: 19 jan. 2021.

A bandeira do Brasil, retratada nessa imagem, foi pensada para representar
A) a educação brasileira.
B) a pátria brasileira.
C) o comércio brasileiro.
D) o futebol brasileiro.

20) (G090060F5) Observe o mapa abaixo.

Disponível em: <http:// www.picstopin.com.html>. Acesso em: 27 fev. 2014.

Essa representação cartográfi ca apresenta características de um mapa
A) econômico.
B) físico.
C) histórico.
D) político.
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21) (G090008F5) Leia o texto abaixo.

Toré

O ritual é considerado o símbolo maior de resistência dos povos indígenas do Nordeste. 
Ele é realizado geralmente de 15 em 15 dias, tanto com o objetivo religioso quanto festivo, de 
comemoração. À primeira vista, pode ser percebido como uma dança, que varia de ritmos e linhas 
(toadas) em cada povo. O maracá dá o tom das pisadas e os índios dançam, em geral, em círculo. 
O toré também tem sentidos diferentes e pode ser celebrado para homenagear autoridades ou 
visitas; como instrumento político, em exibições públicas nas cidades onde as aldeias estão 
localizadas para reafirmar a coletividade perante a sociedade; e também com função religiosa, de 
penitência, resgate dos antepassados e relação com a natureza. No povo pipipã, quando alguém 
da aldeia morre, a comunidade se resguarda e passa o período de um mês sem realizar o toré no 
terreiro, como uma forma de homenagear aqueles que se foram.

Disponível em: <http://migre.me/kJqO5>. Acesso em: 13 jun. 2014. Fragmento.

Esse texto faz referência à expressão de grupos indígenas do Nordeste evidenciando o elemento
A) cultural.
B) econômico.
C) estratégico.
D) político.
 
22) (G050180F5) Observe a imagem abaixo.

Disponível em: <https://goo.gl/hPVbGD>. Acesso em: 20 jun. 2017.

De acordo com essa imagem, onde é feito o trabalho que o menino está desenvolvendo?
A) Na área industrial.
B) Na via pública. 
C) No meio rural.
D) No meio urbano.
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