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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. (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.    

  

3. (Uel 2015)  Leia o texto a seguir. 

 

A arte pré-histórica é uma arte de linhas e croquis; é uma 

etapa além da percepção, um artifício que ajuda a reter a 

imagem na mente. Na arte pré-histórica, encontramos figuras 

humanas, geralmente armadas, em ação, seja perseguindo 

animais, lutando ou dançando. Os animais são representados 

de forma naturalista, ou seja, reproduções de imagens 

perceptíveis. As figuras humanas, pelo contrário, estão muito 

estilizadas; se estão em movimento, os braços e as pernas são 

alargados. O objetivo do artista foi indicar o movimento; as 

formas são ditadas por sensações internas mais que 

observação externa. Os dois principais estilos pré-históricos 

são vitalistas e se acham determinados pela imagem captada 

exteriormente e pela sensação internamente sentida. A arte 

pode haver estado associada com ritos, com a intenção de 

exercer os poderes mágicos através de um retrato fiel que 

apresenta naturalismo nas representações animais. Já o 

símbolo estilizado e dinâmico da forma humana é 

determinado por um sentimento interno. 

 

Adaptado de: READ, H. “Imagen e Idea”. La función Del arte en 

el desarollo de la conciencia humana. México: FCE, 2003. p.23-

31. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 

assinale a alternativa que apresenta, correta e 

respectivamente, as imagens da arte pré-histórica que 

representam o estilo animal naturalista (reprodução de 

imagens perceptíveis) e os símbolos estilizados e dinâmicos da 

forma humana determinados mais pela sensação que pela 

observação e que buscam indicar o movimento.  
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a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

  

4. (Uema 2015)  Arte rupestre é o mais antigo tipo de arte da 

História. Também é conhecida como gravura ou pintura 

rupestre. Esse tipo de arte teve início no período Paleolítico 

Superior e é encontrada em todos os continentes. O estudo da 

arte rupestre favoreceu o conhecimento de pesquisadores em 

relação aos hábitos dos povos da Antiguidade e a sua cultura. 

As matérias-primas utilizadas para a expressão artística dos 

povos da antiguidade eram pedras, ossos e sangue de animais. 

O sangue, assim como o extrato de folhas de árvores, era 

utilizado para tingir, constituindo o que devem ser as mais 

primitivas expressões artísticas, conforme a imagem abaixo.  

 

 
 

Durante muito tempo, os povos que assim se expressavam 

foram conhecidos como ― “Pré-históricos”. Essa 

denominação, hoje em desuso entre a maioria dos 

historiadores, mas ainda presente nos livros didáticos, está 

diretamente relacionada ao fato de esses povos  
a) desconhecerem a escrita.    
b) manterem relações comerciais.    
c) viverem sob a forma de Estado.    
d) dominarem as técnicas agrícolas.    
e) ocuparem as margens dos grandes rios.    
  

5. (Uel 2018)  Os indivíduos da espécie Homo sapiens “Cro-

Magnon” foram os primeiros a domesticar animais e a deixar 

expressivas obras de arte, como pinturas em cavernas e 

figuras esculpidas de animais e de mulheres grávidas. Nas 

paredes da Caverna de Chauvet, por exemplo, estão as 

famosas pinturas do Paleolítico Superior. 

De acordo com a hipótese mais aceita atualmente, nossos 

ancestrais surgiram na África e daí teriam irradiado para 

outros continentes. 

 

Com base nessa hipótese, de origem única na África, assinale a 

alternativa que indica corretamente como ocorreu essa 

irradiação, em ordem cronológica, a partir do continente 

africano, para as diversas partes do mundo.  

a) Europa – Nordeste da Ásia – América do Norte – Indonésia 

– Austrália.    
b) Sudeste da Ásia – Europa – Nordeste da Ásia – América do 

Norte – América do Sul.    
c) Sudeste da Ásia – Europa – América do Norte – América do 

Sul – Austrália.    
d) Europa – América do Norte – América do Sul – Austrália – 

Sudeste da Ásia.    
e) Europa – Nordeste da Ásia – América do Norte – América 

do Sul – Oceania.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
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Analise a figura a seguir e responda à(s) questões(ões). 

 

  
 

 

6. (Uel 2018)  Com base na figura e nos conhecimentos sobre 

arte paleolítica, assinale a alternativa correta.  

a) A pintura feita com guache é uma característica desse 

período, que consiste na mistura de alguns tipos de terra; 

tais pinturas serviam para catalogar o que haviam caçado, 

garantindo a diversidade de espécies nas caças seguintes.    
b) As pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos 

minerais e vegetais, fixados com gordura animal; tais 

produções são relacionadas a aspectos mágicos, presentes 

no cotidiano das organizações pré-históricas.    
c) As pinturas funcionavam como oferenda aos deuses e, pelas 

dimensões, é possível perceber o nível de reverência; os 

artistas desse período empenhavam-se na produção de 

uma arte religiosa com fins decorativos.    
d) As pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram 

feitos como afrescos e representam figuras híbridas, 

metade humana e metade animal; os mitos gregos têm 

suas origens nessas imagens da pré-história.    
e) Nos registros encontrados nas cavernas, as figuras de 

destaque remetem à flora; para os povos paleolíticos esses 

desenhos caracterizaram o momento em que deixaram de 

ser nômades e, para a história, foi o início das catalogações 

de todas as espécies.    
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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: 

 [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 3: 

 [C] 

 

Somente a proposição [C] está correta. A questão remete a 

Arte na Pré-História. Por ser um período muito longo, os 

historiadores a dividiram em três períodos: Paleolítico Inferior, 

Paleolítico Superior e o Neolítico. No Paleolítico superior havia 

o naturalismo. O artista pintava os seres, um animal do modo 

como o via de uma determinada perspectiva, reproduzindo a 

natureza tal qual sua vista a captava. A arte retrata o que o 

artista vê. O Bisonte é uma pintura rupestre encontrada numa 

das grutas na Espanha que caracteriza o Paleolítico Superior. A 

Arte no período Neolítico abandonou o estilo Naturalista, 

surgindo um estilo simplificador e geometrizante. São sinais e 

figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. É a 

primeira grande transformação na história da arte. A arte 

neolítica levou ao surgimento da escrita.   

 
Resposta da questão 4: 

 [A] 

 

Somente a proposição [A] está correta. A questão remete a 

Arte rupestre que caracterizou os primeiros agrupamentos 

humanos em uma época em que não havia escrita. O termo 

Pré-história tem um viés Positivista considerando que esta 

doutrina entende que fonte documental só pode ser escrita, 

logo onde não há escrita não há História. A partir de 1930 na 

França com a Escola das Analles e a Nova História, ampliou-se 

a noção de documento histórico. Vasos, pinturas, vestígios 

humanos, entre outros podem servir como matéria prima 

para o historiador construir sua narrativa histórica. Desta 

forma, o termo Pré-história entrou em desuso embora ainda 

está presente nos manuais de História. Vale a pena o 

professor discutir este aspecto em sala de aula.   

 
Resposta da questão 5: 

 [B] 

 

Somente a alternativa [B] está correta. De acordo com a 

hipótese mais aceita atualmente, a espécie humana moderna, 

Homo sapiens, surgiu na África, a partir de linhagens de H. 

ergaster, e daí teria irradiado e colonizado os outros 

continentes. Outra hipótese, que tem perdido força nos 

últimos anos, é que a espécie humana atual teria surgido 

simultaneamente na África, Ásia e Europa, a partir de 

populações de H. erectus que habitavam esses locais. Com 

base na hipótese de origem única na África, acredita-se que, 

entre 100 mil e 70 mil anos atrás, a espécie humana moderna 

irradiou da África para a Ásia, de onde atingiu o continente 

australiano, entre 60 mil e 50 mil anos atrás, e a Europa, há 

cerca de 40 mil anos. Entre 14 mil e 11 mil anos atrás, grupos 

humanos vindos da Ásia atravessaram o Estreito de Bering e 

chegaram à América do Norte. Entre 12 mil e 11 mil anos, 

alcançaram a América do Sul.   

 
Resposta da questão 6: 

 [B] 

 

Somente a alternativa [B] está correta. As pesquisas apontam 

que, no fazer técnico destas imagens, eram utilizados 

pigmentos minerais e vegetais e, sobre o sentido destas 

imagens produzidas no paleolítico, segundo Hauser (2000, p. 

4): “Todas apontam, mais exatamente, para o fato de que se 

tratava do instrumento de uma técnica mágica e, como tal, 

tinha uma função inteiramente pragmática que visava 

alcançar objetivos econômicos”.    

 

 


