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1. (Unesp 2016)
129.

133.

135.

138.

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.
[...]
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. [...]
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 a casa, então a esposa deverá
retornar ao marido, assim como as crianças devem
seguir seu pai. [...]
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.
2. (Pucpr 2015) Sobre a produção cultural e científica da
Mesopotâmia, é CORRETO afirmar que:
a) os mesopotâmios foram exímios na elaboração de sagas
que relatavam as experiências de heróis míticos em viagens
de exploração marítima e colonização das costas da Arábia
e da África. Além disso, desenvolveram amplamente a
medicina, pois adquiriram profundos conhecimentos sobre
o corpo humano com a prática da mumificação, que fazia
parte de sua religião.
b) os mesopotâmios desenvolveram a pintura de forma
bastante rica e harmoniosa. Foram, também, os inventores
do arco redondo ou de berço, muito utilizado na
construção de pontes e de fortificações militares. Muito
engenhosos, inventaram o concreto em substituição à
pedra bruta, bastante rara na região da Mesopotâmia.
c) os mesopotâmios eram grandes apreciadores de esportes,
em especial da tauromaquia, na qual executavam jogos e
apresentações acrobáticas com touros, com participação de
mulheres. Apreciavam também esportes como o
lançamento de dardos e pesos à longa distância. Na
arquitetura desenvolveram complexos tumulares
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conhecidos como nuragues, de forma cônica, que
revelavam sua ampla capacidade de cálculo.
d) os mesopotâmios foram os maiores especialistas da
Antiguidade na construção de monumentos de pedra
esculpida. Os entalhadores mesopotâmicos eram
reconhecidamente os melhores de seu tempo, tanto que
foram requisitados para trabalhar em complexos palacianos
na Pérsia e na Índia. Na Literatura, se destacaram nos
temas religiosos, reflexo de sua profunda devoção e da
grande importância da religião para a população
mesopotâmica, comparável ao Egito.
e) os mesopotâmios sobressaíram-se nas ciências, na
arquitetura e na literatura. Observando o céu,
especialmente a partir de suas torres ou zigurates, e
buscando decifrar a vontade dos deuses, os sacerdotes
desenvolveram a astrologia e a astronomia, conseguindo
atingir um amplo conhecimento sobre fenômenos celestes,
como o movimento de planetas e estrelas e a previsão de
eclipses.
3. (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.
4. (Fuvest 2015) Examine estas imagens produzidas no antigo
Egito:

As imagens revelam
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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.
5. (Ufsm 2015) No período Neolítico, os caçadores e coletores
já haviam adquirido razoável experiência cultural a fim de
identificar animais para a caça e plantas para usos diversos.
Nesse tempo, por volta de 10.000 a. C., além de caçar e
coletar frutos e sementes, nossos antepassados passaram a
ter condição de interferir ainda mais na natureza,
domesticando animais e cultivando plantas. Pelos registros
existentes, isso teria acontecido primeiramente nas regiões
atualmente chamadas de China, América Central, Peru e
Oriente Próximo. Essa transformação nas formas de vida no
planeta é chamada de revolução
a) ecológica, por ser o primeiro momento de contato entre os
seres humanos e a natureza.
b) urbana, por haver permitido a fixação e a sedentarização
dos humanos.
c) suméria, por ter sido realizada pelos sumérios antes de
qualquer outro povo.
d) agrícola, por ter permitido maior domínio sobre a natureza
e surgimento das aldeias.
e) iluminista, por ter se difundido rapidamente em todo o
mundo como uma luz.
6. (Enem PPL 2015) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça,
à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua
subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de
agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viamse obrigados a transferir o acampamento para outro lugar.
HALL, P.P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011
(adaptado).

Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação
entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema
produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais
aproveitadas e os produtos cultivados.
a) Egípcios; uso da irrigação e drenagem; planícies úmidas e
férteis dos rios Tigres e Eufrates; arroz e café.
b) Incas; uso de terraços com técnicas de curvas de nível e
irrigação de vales; aproveitamento dos altiplanos andinos;
batata e milho.
c) Chineses; uso intensivo dos terraços das altas montanhas;
planalto de Anatólia no extremo leste da Ásia; café e cacau.
d) Mesopotâmicos; uso de cultivos de inundação e de regadio;
vales férteis dos rios Ganges e Amarelo; cana-de-açúcar e
feijão.
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. (Ufsm 2013)

O texto refere-se ao movimento migratório denominado
a) sedentarismo.
b) transumância.
c) êxodo rural.
d) nomadismo.
e) pendularismo.
7. (Unicamp 2014) Desde o período neolítico, os povos de
distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários
próprios aproveitando as condições naturais de seus habitats
e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros
da comunidade.
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O mapa acima indica os diversos caminhos do povo hebreu na
Antiguidade, destacando a migração de Ur para a Palestina
(por volta de 1900 a.C.), a ida ao Egito (1700 a.C.), o Êxodo
(1200 a.C.), a deportação para a Babilônia e o regresso à
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Palestina (século VI a.C.). A partir desses dados, pode-se
inferir:
a) O povo hebreu realizou trocas comerciais e culturais com o
Egito e a Mesopotâmia, e essas trocas influíram na sua
formação cultural e religiosa.
b) Como se percebiam como “povo eleito por Deus”, os
hebreus recusavam qualquer influência das culturas e das
religiões dos povos do Oriente Médio.
c) A força política e militar dos hebreus se impôs sobre os
reinos do Oriente Médio, originando uma cultura e religião
dominantes na região.
d) As migrações dos povos da Antiguidade eram raras, devido
às péssimas condições das estradas e à precariedade dos
meios de transporte.
e) As migrações de povos tornaram-se possíveis com as
facilidades criadas pelas sociedades estatais no Egito e
Mesopotâmia.
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d) expressam diferentes concepções sobre as relações entre
governantes e governados.
e) a dinastia esclarecida, com doses de despotismo e
liberdade, era defendida por ambos.
12. (Ufsm 2012) Observe as imagens:

10. (Ufrgs 2013) Durante o reinado de Hamurábi na Babilônia
(1792 – 1750 a.C.), foi escrita uma relação de sentenças legais
que, modernamente, é conhecida pelo nome de Código de
Hamurábi.
O objetivo da obra era
a) estabelecer uma ordem constitucional para fundar o Estado
imperial mesopotâmico.
b) enaltecer a pessoa do rei, associando-a ao poder, à justiça e
à sabedoria.
c) proporcionar aos cidadãos do império um código legal
universal e aplicável a todas as situações conflituosas.
d) impor a lei do Talião como norma exclusiva para a ordem
constitucional mesopotâmica.
e) promover a igualdade jurídica entre todos os súditos do rei.
11. (Uftm 2012) Leia os excertos da obra 100 textos de
História Antiga, organizada por Jaime Pinsky, de 1980.
Eu sou o rei que transcende entre os reis,
Minhas palavras são escolhidas,
Minha inteligência não tem rival.
(Hamurábi, 1792-1750 a.C. Autopanegírico.)
O fundamento do regime democrático é a liberdade [...]. Uma
característica da liberdade é ser governado e governar por
turno [...]. Outra é viver como se quer; pois dizem que isto é
resultado da liberdade, já que o próprio do escravo é viver
como não quer.
(Aristóteles, 384-322 a.C. Política.)
A partir dos textos, pode-se afirmar que
a) os fundamentos do poder político eram os mesmos para
Hamurábi e Aristóteles.
b) a democracia, segundo Aristóteles, impôs o abandono do
regime escravista.
c) Hamurábi considerava que o governante deveria ser
escolhido entre os mais sábios.
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Nas gravuras, veem-se uma pintura egípcia (2100 a.C.) e um
baixo-relevo mesopotâmico (645 a.C.). A partir desses dois
modos de representar a vida cotidiana na Antiguidade
Oriental, é possível afirmar:
I. Uma característica comum às civilizações do Egito e da
Mesopotâmia, na Antiguidade, era o predomínio do
comércio sobre as atividades agropastoris.
II. As duas civilizações tinham como atividade primordial a
agricultura de irrigação e utilizavam os animais como
principal meio de transporte.
III. Na produção artística de cada povo, o historiador encontra
não apenas o registro do mundo do sagrado, do poder e da
vida material, mas também a indicação de valores e
costumes existentes nas sociedades.
IV. A arte dos povos antigos não tinha função política nem
religiosa e era, antes de mais nada, a expressão da
sensibilidade do artista e a fruição prazerosa do
espectador.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I e II.
b) apenas II e III.
c) apenas I, II e III.
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d) apenas III e IV.
e) apenas IV.
13. (Uftm 2012) Em janeiro de 2011, os jornais noticiaram que
os protestos contra o governo do Egito poderiam ter um efeito
colateral muito sério: a destruição ou dano de várias relíquias,
obras e sítios arqueológicos da antiga civilização egípcia. De
acordo com as agências de notícias, houve várias tentativas de
saquear o museu do Cairo. Numa delas, indivíduos quebraram
pouco mais de uma dezena de estátuas e decapitaram duas
múmias, recentemente identificadas como avós do faraó
Tutankhamon. Alguns saqueadores pareciam procurar apenas
por ouro.
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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.
15. (Pucsp 2011) “O Brasil é uma criação recente. Antes da
chegada dos europeus (...) essas terras imensas que formam
nosso país tiveram sua própria história, construída ao longo de
muitos séculos, de muitos milhares de anos. Uma história que
a Arqueologia começou a desvendar apenas nos últimos
anos.”
Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil. A
arqueologia pré-histórica no Brasil. São Paulo: Atual, 2009 (15ª
edição), p. 6

Sobre o material arqueológico proveniente do Antigo Egito, é
correto afirmar que
a) sua destruição afetaria a economia do Egito, mas não traria
consequências sérias para a ciência e para a história, que já
estudaram esse material.
b) grande parte dele foi destruído pelos próprios egípcios
ainda na Antiguidade, como estratégia para proteger os
segredos de sua cultura dos invasores.
c) foi uma das causas dos protestos contra o governo, que
pagou grandes somas para reaver objetos em poder de
países europeus.
d) permitiu compreender a importância dos rituais fúnebres,
como atestam os sarcófagos do Vale dos Reis.
e) tem grande valor artístico e confirmou o que já se sabia dos
antigos egípcios por meio de documentos escritos.

O texto acima afirma que
a) o Brasil existe há milênios, embora só tenham surgido
civilizações evoluídas em seu território após a chegada dos
europeus.
b) a história do que hoje chamamos Brasil começou muito
antes da chegada dos europeus e conta com a contribuição
de muitos povos que aqui viveram.
c) as terras que pertencem atualmente ao Brasil são
excessivamente grandes, o que torna impossível estudar
sua história ao longo dos tempos.
d) a Arqueologia se dedicou, nos últimos anos, a pesquisar o
passado colonial brasileiro e seu vínculo com a Europa.
e) os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada
dos europeus, foram dizimados pelos conquistadores
portugueses.

14. (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.

16. (Uftm 2011) A irrigação não pode ser vista como a causa
do surgimento do Estado centralizado e da civilização egípcia:
pelo contrário, um sistema centralizado de obras hidráulicas
para a agricultura irrigada surgiu como resultado tardio de um
Estado forte.

André Prous. O Brasil antes dos brasileiros. A pré-história do
nosso país. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 49. Adaptado.

A partir do texto conclui-se que, no Egito Antigo,
a) as cheias do Nilo, irregulares e responsáveis por inundações
que destruíam tudo o que havia nas margens, não
favoreceram o processo de sedentarização.

http://historiaonline.com.br

(Ciro F. Cardoso. O Egito Antigo, 1982.)
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b) o poder do Faraó era simbólico, uma vez que o soberano
não dispunha de exércitos nem de burocracia para fazer
valer sua vontade.
c) a concentração do poder nas mãos de uma dinastia
centralizadora não pode ser explicada a partir das
necessidades agrícolas.
d) dependia-se do comércio externo para alimentar a
população, uma vez que a produção agrícola era muito
limitada.
e) o sistema político em vigor resultava de necessidades
impostas pelas características geográficas da região.
17. (Ufrgs 2011) Na África, durante a Antiguidade, entre 3.000
a.C. e 332 a.C, desenvolveu-se o primeiro Império unificado
historicamente conhecido, cuja longevidade e continuidade
ainda despertam a atenção de arqueólogos e historiadores.
Esse Império
a) legou à humanidade códigos e compilações de leis.
b) desenvolveu a escrita alfabética, dominada por amplos
setores da sociedade.
c) retinha parcela insignificante do excedente econômico
disponível.
d) sustentou a crença de que o caráter divino dos reis se
transmitia exclusivamente pela via paterna.
e) dependia das cheias do rio Nilo para a prática da
agricultura.
18. (Pucpr 2010) Na Antiguidade muitos povos consideravam
que as doenças eram enviadas pelos deuses. No final do
século VIII a.C., quando os assírios sitiaram a cidade de
Jerusalém e ameaçaram invadi-la, uma epidemia virulenta
acometeu o acampamento matando muitos soldados. Nessa
ocasião, Ezequias, rei de Judá, considerou essa epidemia uma
bênção de Deus.
Nesse contexto, marque a alternativa INCORRETA sobre a
religião dos hebreus:
a) Os hebreus consideravam Deus como soberano absoluto,
fonte de todo o Universo e dono de uma vontade suprema.
b) O Deus hebreu era transcendente, não se identificava com
nenhuma força natural; estava acima da natureza.
c) Os hebreus consideravam Deus bom e que fazia exigências
éticas ao seu povo. Ao contrário dos deuses do Oriente
Próximo, Deus não era atraído pela luxúria ou impelido pelo
mal.
d) Deus para os hebreus era uno, soberano, transcendente e
bom.
e) Para os hebreus o poder de Deus vinha de um poder
preexistente, habitava a natureza e fazia parte dela.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[B]
Todos os preceitos selecionados do Código de Hamurabi
revelam que a sociedade babilônica de sua época valorizava a
formação familiar, com clara ascendência da figura masculina
na mesma.
Resposta da questão 2:
[E]
A Mesopotâmia destacou-se por avanços em áreas do
conhecimento como a arquitetura – construções de Zigurates
e canais de irrigação –, a astronomia – estudos sobre corpos
celestes e movimentos dos planetas – e astrologia – estudos
sobre estrelas e eclipses.
Resposta da questão 3:
[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 4:
[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 5:
[D]
A chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola diz
respeito ao advento da agricultura e suas consequências no
período Neolítico.
Resposta da questão 6:
[D]
Durante o período Paleolítico, devido ao frio e à constante
falta de alimentos, os homens praticavam no nomadismo, ou
seja, transferiam-se de um lugar para outro, constantemente.
Resposta da questão 7:
[B]
Utilizando técnicas de irrigação baseadas no uso de terraços
de água, os Incas, nos planaltos andinos, tinham sua economia
baseada na produção de excedentes. Seus principais produtos
eram a batata e o milho.
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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:
[A]
A alternativa [A] apresenta informações corretas sobre o povo
hebreu, no entanto, não tem relação direta com os
deslocamentos apresentados no texto, muitos deles realizados
por imposição de outros povos ou fugas de situações
adversas.
Resposta da questão 10:
[B]
O Código de Hamurabi é atualmente considerado não
somente uma coleção de leis que deveriam ser aplicadas
universalmente nos domínios do rei, como também como uma
composição literária que visava enaltecer o seu poder e suas
qualidades como justo e promotor da ordem. Servia como um
paradigma, como exemplo do que leva a ser justo e a justiça
no reino de Hamurabi. Tendo como centro o enaltecimento da
pessoa sagrada do monarca, seu sentido é ir ao encontro da
justificação do poder do rei. Portanto, conceitos como o de
“cidadão”, “ordem constitucional” e “igualdade jurídica” são
completamente estranhos àquele tipo de sociedade.
Resposta da questão 11:
[D]
O texto do Rei Hamurábi, da Babilônia (antiga Mesopotâmia,
hoje Iraque), revela um governo autoritário, no qual a última
palavra é a do governante, que deve ser obedecido sem
questionamentos. O texto do filósofo grego Aristóteles fala de
democracia e liberdade, que levariam os cidadãos a viver
“como se quer”, não se submetendo a um governo despótico.
Resposta da questão 12:
[B]
Somente a alternativa [B] está correta. A arte no Egito Antigo
tinha uma função política e religiosa visando mostrar o poder
político e religioso do Faraó que era considerado um Deus. As
demais alternativas estão corretas. No Egito Antigo a base da
economia era a agricultura e não o comércio.
Resposta da questão 13:
[D]

LISTA DE EXERCÍCIOS: PRÉ-HISTÓRIA E ANTIGUIDADE ORIENTAL
A arqueologia é uma ciência que conheceu grande
desenvolvimento no século XX e possibilitou o conhecimento
sobre a história de diversas civilizações antigas. Na maior
parte dos casos, a arqueologia é decisiva para entendimento
de sociedades que deixaram poucos – ou nenhum –
documentos escritos. No caso do Egito, as descobertas da
região do Vale dos Reis foram fundamentais para o
conhecimento da importância da cultura religiosa dos antigos
egípcios.
Resposta da questão 14:
[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.
Resposta da questão 15:
[B]
No final do século XV, antes da chegada do homem branco
europeu ao continente americano, havia de cinco a seis
milhões de índios no Brasil, com aproximadamente 1150
diferentes línguas e dialetos.
Resposta da questão 16:
[C]
Apenas a alternativa [C] pode ser considerada correta porque
o enunciado pede para que a resposta seja resultado da
interpretação do texto. Ciro Flamarion afirma que “A irrigação
NÃO pode ser vista como causa do surgimento do Estado (...)”,
então a agricultura não seria o motivo da centralização
egípcia.
Resposta da questão 17:
[E]
O enunciado refere-se ao Egito, Estado teocrático organizado
por volta de 3200 a.C., a partir das comunidades camponesas
estabelecidas ao longo do rio Nilo. O Egito desenvolveu uma
economia agrária, extremamente dependente do regime de
cheias e vazantes do rio, daí ser considerado uma “sociedade
hidráulica”.
Resposta da questão 18:
[E]
Os hebreus, diferentemente dos demais povos do Oriente
Antigo, eram monoteístas e de acordo com suas tradições,
consideravam Deus (Iiavé ou Javé) o criador supremo do
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Universo, descaracterizando-se a afirmação de que o poder de
Deus vinha de um poder preexistente. Alguns estudiosos, no
entanto, crêem que Iavé trata-se de uma divindade tribal, que
apenas posteriormente será elevada ao status de Deus único.

