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 Questões Objetivas: 
 

1-A periodização é parte fundamental do saber histórico. Nesse sentido, afirma-se: 
 
I. O marco histórico pode ser definido como qualquer acontecimento cuja importância social o transforma em 
referência na explicação histórica. 
II. A consagrada divisão temporal de História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea 
reflete o eurocentrismo da idéia de História Universal linear. 
III. A periodização é um recurso metodológico do saber histórico que serve para orientar a compreensão de 
acontecimentos e processos vividos como forma de evitar o anacronismo, ou seja, evitar atribuir a uma época o que 
a ela não pertence. 
 
Considerando as afirmações, está(ão) corretas(s): 
a) somente I;     d) somente III; 
b) somente I e II;    e) todas. 
c) somente II e III; 
 
2-Entre os historiadores, existe o consenso de que o saber histórico é construído a 
partir de fontes. Portanto, é incorreto afirmar que as fontes históricas são: 
 
a) signos, sinais e vestígios do passado dos homens que são recolhidos, agrupados e criticados para fundamentar o 
conhecimento produzido pelos historiadores; 
b) utensílios, ferramentas e artefatos produzidos pelos homens, que chegaram até o presente, servindo de 
testemunho de práticas humanas já vividas; 
c) diversos tipos de referência do passado, dentre os quais se incluem escritos, manuscritos, imagens, patrimônio 
arquitetônico e cultural – de tipo material ou simbólicos; 
d) documentos escritos, aos quais é possível aplicar a crítica pelos métodos científicos do saber histórico. As 
demaisfontes são meramente ficcionais; 
e) todas as referências de atividades humanas, pois compõem o patrimônio cultural de todo e qualquer grupo 
humano, servindo de indicadores do seu passado. 
 
3-UFCE Analise o texto abaixo. 
 
“E repare o leitor como a língua portuguesa é engenhosa. Um contador de histórias é justamente 
o contrário do historiador, não sendo um historiador, afinal de contas, mais do que um contador 
de histórias.(...)” 

(ASSIS, Machado de. Apud: CHALHOUB, S. e PEREIRA L. A. de M.(Org) A História Contada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1998, p. 67.) 

 
Antes as novas tendências interpretativas da História, há uma diferença entre o contador de histórias e o historiador, 
de acordo com o qual é correto afirmar que: 
a) a literatura torna-se inexpressiva ao historiador, que se fundamenta nos documentos manuscritos e impressos; 
b) o contador de história recorre à ficção e o historiador, envolve-se com o real, de acordo com a sua interpretação e 
as práticas sociais consideradas; 
c) a interpretação do historiador, apesar de valorizar a diversidade de informações, deve limitar-se à do contador de 
histórias; 
d) a história do cotidiano passou a ser depreciada pelos profissionais da História por menosprezar a análise social; 
e) a autenticidade dos fatos históricos exclui a força da subjetividade, presente na reconstrução do passado. 

“Sem limite para crescer” 



 
4- Utilização do fogo e vida nômade são características que se associam: 
a) Idade dos Metais 
b) Ao neolítico 
c) Ao Eolítico 
e) Ao Paleolítico 
 
5- Na Pré-História, agricultura e pastoreio caracterizam: 
a) a Idade dos Metais 
b) o Neolítico 
c) ao Mesolítico 
d) ao Paleolítico 
e) ao Eolítico 
 
6- UFPB A historiografia costuma chamar as sociedades que se desenvolveram antes da invenção da escrita como 
“pré-históricas”. Os homens dessas sociedades paulatinamente superaram suas deficiências físicas e de raciocínio, 
bem como de adaptação ao ambiente, onde passaram a criar condições materiais para sobreviver. Sobre esse longo 
período, em que viveram essas sociedades, afirma-se: 
 
I. O paleolítico é caracterizado como o período da pedra lascada, em que a luta pela sobrevivência tinha por base a 
caça, a pesca e a coleta. Os homens eram nômades, viviam em bandos e habitavam as cavernas. 
II. A principal conquista do neolítico foi o domínio do fogo, que possibilitou ao homem defender-se de animais, 
preparar alimentos, proteger-se do frio e sedentarizar-se, organizando-se em tribos e vivendo em aldeias agrícolas 
auto-suficientes. 
III. Duas características marcaram a Idade dos Metais: a revolução urbana e o uso de instrumentos de metal na 
fabricação de utensílios e armas. Esse período se distingue pela harmonia entre os povos. 
 
Considerando as afirmativas, está(ão) correta(s): 
a) apenas I;    d) apenas I e II; 
b) apenas II;    e) todas as alternativas estão corretas. 
c) apenas III; 
 
7- UFRS Recentemente, no estado americano de Arkansas, a teoria da evolução elaborada por Charles Darwin foi 
retirada dos currículos e teve proibida a sua utilização. Não obstante, os estudos paleontológicos, antropológicos e 
arqueológicos vêm possibilitando avanços na compreensão do período da pré-história, confirmando a existência de 
um longo período em que ocorreu o processo de hominização. Sobre esse processo, analise as afirmações abaixo: 
 
I. As mais antigas formas de vida humana registradas pela Paleontologia denominam-se hominídeos, como 
comprovam os achados dos fósseis identificados como Australopithecus, Tiranossaurus Rex e Pterodátilos 
II. Os fósseis demonstram que, no curso evolutivo da Humanidade, mais de um milhão de anos antes de surgir o 
Homo Sapiens, existiram várias espécies a caminho da humanização, e as mudanças físicas ocorridas ao longo de 
centenas de milhares de anos propiciaram sua adaptação a qualquer ambiente. 
III. As evidências arqueológicas indicam que a espécie humana não nasceu pronta nem física, nem culturalmente. 
Necessitou de um enorme período de tempo para desenvolver um conjunto de habilidades técnicas e de 
conhecimentos que lhe permitisse elaborar instrumentos de trabalho e utensílios. 
 
Quais estão corretas? 

a) Apenas I. b) Apenas II. c) Apenas III. d) Apenas II e III. e) I, II e III. 
 
8-UFPE Alguns historiadores afirmam que a História iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Nessa 
perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado Pré-História. Sobre esse assunto assinale a 
alternativa correta. 
 
a) A história e a Pré-História só podem se diferenciar pelo critério da escrita. Logo, aqueles historiadores que não 
concordam com esse critério estão presos a uma visão 
teológica da História. 



b) Esta afirmação não encontra qualquer contestação dos verdadeiros historiadores, pois ela é uma prova irrefutável 
de que todas as culturas evoluem para a escrita. 
c) Os historiadores que defendem a escrita como único critério que diferencia a História da Pré-História reafirmam a 
tradição positivista da História. 
d) A escrita não pode ser vista como critério para distinguir a História da Pré-História, pois o aspecto econômico é 
considerado um critério muito mais importante. 
e) Os únicos historiadores que defendem a escrita como critério são os franceses, em razão da influência da filosofia 
iluminista. 
 
9- UFPB Numa reportagem publicada na Revista Veja, em 21 de abril de 1999, é feita a seguinte constatação: 
 
“Outro trabalho científico de destaque envolvendo a chegada do homem à América foi publicado 
no mês passado pela revista americana Science, uma das mais importantes do mundo na área. 
O estudo foi feito por dois geneticistas brasileiros, Sérgio Danilo Pena e Fabrício Santos, que 
confirmaram o parentesco genético entre tribos de seis países americanos (Brasil, Peru, Argentina, 
Colômbia, México e Estados Unidos) e um pequeno povoado nas Montanhas Altai, entre a Sibéria, 
na Rússia, e a Mongólia.” 
 
A partir da citação, analise as hipóteses abaixo sobre a origem do homem no continente americano. A mais aceita 
pela historiografia e que, mais uma vez, foi confirmada pela pesquisa citada, é a hipótese da: 
 
a) origem autóctone que afirma ser o homem oriundo da própria América; 
b) origem polinésia que defende terem os grupos de homens saído das ilhas do Arquipélago Polinésio, em canoas 
rudimentares, atravessado o Oceano Pacífico e se estabelecido em diferentes locais da América; 
c) origem asiática que pressupõe a emigração sucessiva de grupos humanos provenientes da Ásia. Esses grupos 
teriam atravessado o estreito de Bering, que durante invernos rigorosos formava um istmo de gelo, possibilitando 
sua travessia a pé; 
d) origem africana que defende a vinda de sucessivos grupos de homens do continente africano. Esses homens 
teriam atravessado o Oceano Atlântico em canoas rudimentares e se instalado em vários pontos da América; 
e) origem fenícia que pressupõe uma migração dos fenícios para as Américas, atestada por antigas inscrições 
encontradas em pedras em vários locais do continente. 
 
10-Em relação à religião no antigo Egito, pode-se afirmar que: 
a) a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do antigo Egito. Cerimônias eram realizadas pelos 
sacerdotes a cada ano, para garantir a chegada da inundação e, dessa forma, boas colheitas, que eram agradecidas 
pelo rei em solenidades às divindades; 
b) a religião no antigo Egito, como nos demais povos da Antiguidade, não tinha grande influência, já que estes povos, 
para sobreviverem, tiveram que desenvolver uma enorme disciplina no trabalho e viviam em constantes guerras; 
c) a religião tinha apenas influência na vida da família dos reis, que a usava como forma de manter o povo submetido 
a sua autoridade; 
d) o período conhecido como antigo Egito constitui o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida, e o 
rei como também o povo dedicaram-se muito mais a seguir a tradição dos seus antepassados, considerados os 
únicos povos ateus da Antiguidade; 
e) a religião do povo no antigo Egito era bastante distinta da do rei, em razão do caráter supersticioso que as 
camadas mais pobres das sociedades antigas tinham, sobretudo por não terem acesso à escola e a outros saberes só 
permitidos à família real. 
 
11-Sobre o Egito antigo, é correto afirmar que: 
a) a religião desempenhava um papel fundamental na cultura egípcia, com o culto ao Deus Shiva da fertilidade da 
terra; 
b) os egípcios inventaram o alfabeto, composto de 22 letras consonantais, influenciando o alfabeto grego, base de 
várias línguas modernas; 
c) as obras literárias baseadas em princípios morais e religiosos circulavam entre os aristocratas e camponeses; 
d) a economia era baseada na agricultura e na criação, atividades vinculadas a um complexo sistema de irrigação; 
e) a arquitetura funerária representava a religiosidade dos egípcios. As pirâmides eram usadas como túmulo para 
toda a população. 
 



12-UFPE Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. 
a) Visava à valorização individual do artista. 
b) Manifestava as idéias estéticas com representações da natureza, evitando a representação da figura humana. 
c) Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo. 
d) Aproveitava os hieróglifos como ornamentação. 
e) Era uma arte abstrata de difícil interpretação. 
 
13-As sociedades orientais da Antigüidade, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, desenvolveram-se em 
regiões, semi-áridas, que necessitam de grandes obras hidráulicas para cultivo agrícola. Nessas sociedades: 
a) desenvolveu-se o modo de produção escravista intimamente relacionado ao caráter bélico e expansionista desses 
povos. 
b) o Estado constituía o principal instrumento de poder das camadas populares, assegurando e ampliando seu 
domínio sobre os outros grupos. 
c) a superação das comunidades levou ao surgimento da propriedade privada e, conseqüentemente, à utilização da 
mão-de-obra escrava. 
d) predominava a servidão coletiva, onde o indivíduo explorava a terra como membro da comunidade e servia ao 
estado, proprietário absoluto dessa terra. 
e) a produção de excedentes, necessária a intensificação das trocas comerciais e para o progresso econômico era 
garantida pela ampla utilização do trabalho livre. 
 
14-“... olho por olho, dente por dente...” associa-se: 
 
a) ao Código de Hamurábi 
b) a Nabucodonosor 
c) a Assurbanipal 
d) a Dungi 
e) a zigurate 
 
15-Os fenícios, na Antiguidade, foram conhecidos, sobretudo, por suas atividades ligadas: 
 
a) a propagação do monoteísmo. 
b) ao comércio marítimo 
c) ao expansionismo militarista 
d) a criatividade científica 
e) a agricultura intensiva 
 
16-UFRS O mapa a seguir apresenta a região da Mesopotâmia. 

 
 
A planície do Eufrates e do Tigre não constitui, como vale do Nilo, um longo oásis no meio do deserto. Ela tem fácil 
comunicação com outras terras densamente povoadas desde tempos remotos. Por isso, a história da civilização 
mesopotâmica está marcada por uma sucessão de invasões violentas e de migrações pacíficas que deram lugar a um 
contínuo entrecruzamento de povos e culturas. 
Entre esses povos, destacam-se: 



a) egípcios, caldeus e babilônios; 
b) fenícios, assírios e hebreus; 
c) hititas, sumérios e fenícios; 
d) sumérios, babilônios e assírios; 
 
17-Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. 
A respeito dela podemos afirmar, corretamente que: 
a) a importância da história da civilização hebraica se expressa, especialmente, através da formação de um Estado 
centralizado. 
b) a civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu distanciamento frente às demais culturas 
do Oriente Próximo. 
c) a importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, 
constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. 
d) os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, dentre os 
quais está o Gênesis, que trata da Criação. 
e) a antecedência da civilização hebraica à sumeriana explica a presença de mitos semelhantes nas duas culturas. 
 
18-F.M. Triângulo Mineiro-MG No século III d.C., o Império Romano sofreu uma grave 
crise provocada: 
a) pela falta de escravos, que eram a mão-de-obra principal, devido ao esgotamento das guerras de conquista; 
b) pelas transformações decorrentes das Guerras Púnicas contra Cartago, que conduziram às guerras civis; 
c) pelo cristianismo, cuja aceitação pelas camadas ricas levava ao questionamento da divindade dos senadores; 
d) pelas invasões bárbaras, que fragmentaram o território romano em vários reinos e isolaram regiões; 
e) pela anarquia militar, pois a disputa pelo comando do exército gerou a transferência da capital para Bizâncio. 
 
19-FUVEST-SP A economia da Europa ocidental, durante o longo intervalo entre a crise do 
escravismo, no século III, e a cristalização do feudalismo, no século IX, foi marcada pela 
 
a) depressão, que atingiu todos os setores, provocando escassez permanente e fomes intermitentes. 
b) expansão, que ficou restrita à agricultura, por causa do desaparecimento das cidades e do comércio. 
c) estagnação, que só poupou a agricultura graças à existência de um numeroso campesinato livre. 
d) prosperidade, que ficou restrita ao comércio e ao artesanato, insuficientes para resolver a crise agrária. 
e) continuidade, que preservou os antigos sistemas de produção, impedindo as inovações tecnológicas. 
 
20-UFRN Os estudos recentes sobre a Idade Média avaliam esse período da história como um(a): 
a) período de dez séculos durante o qual houve intensa atividade industrial e comercial, sendo a cultura intelectual 
exclusividade dos mosteiros e da Igreja; 
b) período de obscurantismo e atraso cultural – a longa noite de mil anos – em virtude do desprezo dado à herança 
intelectual grega e romana da época precedente; 
c) época que pode ser chamada de “Idade das Trevas”, em razão do predomínio da Igreja, que, com sua ideologia, 
contribuiu para a estagnação cultural, a opressão política e o fanatismo religioso; 
d) época que não se constitui uma unidade: em sua primeira fase, houve retrocesso cultural e econômico, porém, 
posteriormente, ressurgiu a vida econômica e houve grande florescimento cultural. 
 

 Questões discursivas: 
 

21-Quais as principais conseqüências das imigrações bárbaras no século V, para a sociedade européia? 
 
 
22-Considere o texto apresentado abaixo: 
 
“(...) Nessa moradia fortificada (...), o senhor (...) vivia com sua família, empregados e funcionários que 
administravam a sua propriedade. 
Pastos, prados, bosques eram usados em comum, mas a terra arável se dividia em duas partes. Uma, de modo geral 
a terça parte do total, pertencia ao senhor e era chamada seus ‘domínios’, a outra ficava em poder dos camponeses 
que então, trabalhavam a terra.” 
 



(Adaptado de HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar 1982 p. 119.)  
 
De acordo com o texto acima, aponte a divisão dos regimes de propriedade de terra dos feudos e caracterize-os. 
R.: 
 
23--“No começo do século XI, quando se revela a organização feudal da sociedade, está claro que os detentores do 
poder de origem pública pretendem assimilar o território de seu distrito a um grande domínio, extorquir de todos os 
residentes e de todos os passantes, que não são cavaleiros o que extorquem dos não-livres que lhes pertencem, e 
vêem-se os instrumentos do poder público, quando se aplicam à parte desarmada do povo, dominializar-se.” 
(DUBY, Georges. (Org.). História da Vida Privada: da Europa Feudal à Renascença. v. 2. São Paulo: Companhia das 
letras, 1990, p. 37.)  
 

a) Explique no que consistia a vassalagem  
 

b) A principal característica da sociedade medieval é a sua estratificação social que é chamada de estamentos. 
Assim, explique o que significa os estamentos. 

 
24-Leia o fragmento abaixo e, em seguida, responda as alternativas. 
 
“Soubemos, muitas vezes, pelas confissões daquelas que fizemos queimar, que elas não foram agentes dedicados à 
bruxaria. E elas nos disseram isso, pois sua verdade é provada pelos golpes e chibatadas que recebem dos diabos ao 
se recusarem a cumprir suas ordens. E vimos, muitas vezes, suas faces lívidas e encovadas. Da mesma forma, depois 
de terem confessado seus crimes, sob tortura, elas sempre tentam se enforcar nos cordões de seus calçados ou 
vestimentas.” 
 
( [adaptação] DRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras. 
Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Ventos, 1995. p. 42.)  
 
De acordo com o texto acima explique: 
 

a) No que consiste uma heresia. 
 
 

25-Explique as principais característica dos Estados Nacionais Modernos da Europa do século XVI  e como sua 
formação foi importante para as expansões comerciais e  marítimas 
 
26-Leia atentamente: 
“A junção dos reinos espanhóis se concretizou no século XV, quando Fernando de Aragão e Isabel de Castela uniram 
seus domínios por meio de um casamento. Nascia, assim, a moderna Espanha. As lutas dos reis católicos, como eram 
chamados, contra os mouros, prosseguiram mais intensamente, finalizando-se em 1492, com a conquista de 
Granada, último território ibérico sob domínio mouro.” 
 
SHCNEEBERGER, Carlos Alberto. Minimanual compacto de História Geral. 2º ed. São Paulo: Rideel, 2003. 
 
Agora responda: 
a) De qual monarquia trata o texto?  
 
 
b) Explique de que maneira a Formação dos Estados Nacionais Modernos contribuíram para a expansão marítima e 
comercial européia. 
 
 
27- Para os homens do Renascimento, a Idade Média foi um hiato no progresso da humanidade, uma longa noite de 
mil anos. Hoje, no entanto, a análise que se faz é bem diferente. Leia, por exemplo, o texto de Jacques Le Goff a 
seguir:  
 



“Esta longa Idade Média é, para mim, o momento da criação da sociedade moderna, de uma civilização moribunda 
ou morta sob as formas camponesas tradicionais, no entanto viva pelo que criou de essencial nas nossas estruturas 
sociais e mentais. Criou a cidade, a nação, o Estado, a universidade, o moinho, a máquina, a hora e o relógio, o livro, 
o garfo, o vestuário, a pessoa, a consciência e, finalmente, a revolução. Entre o neolítico e as revoluções industriais e 
políticas dos últimos dois séculos, ela é, pelo menos para as sociedades ocidentais, não um vazio ou uma ponte, mas 
um grande impulso criador cortado por crises, graduado por deslocações no espaço e no tempo, segundo as regiões, 
as categorias sociais, os setores da atividade, diversificada nos seus processos.” 
 

( GOLF, Jacques Le. Para um novo conceito de Idade Média - com adaptações). 
 
Com o auxílio das informações do texto, de que maneira podemos dizer que é errado chamar o período anterior ao 
Renascimento de “Idade das Trevas” 
 
 
28- Como foi chamado um dos maiores conflitos bélicos ocorridos na Península Ibérica. 
 
 

29 - No que consistia o comitatus? 
 

 
30 Como era estruturado o poder político no feudalismo? 

 
31 Como era a prática da cura, durante a Idade Média. 

 
 

32 Durante a Idade Média, influenciou profundamente o pensamento da Europa Ocidental. Nesse sentido Mota 
e Braick analisam: 

 
O clero sempre procurou transformar os temores do mundo em receios da vida eterna. O peso da violência, o 
medo do sexo e da morte, eis alguns ingredientes do período capazes  de criar nos indivíduos uma culpa surda e 
servir de obstáculos à felicidade dos homens. O medo do inferno se revelava mais forte que a crença na 
salvação: afinal, os diabos são seres terríveis, sempre a espreita. Contra eles, a igreja apresentou protetores 
capazes de neutralizar os projetos dos demônios e ao mesmo tempo de ajudar as pessoas no seu dia a dia.  
( História das Cavernas ao Terceiro Milênio, SP, Moderna:1997. P.69. )  
 
Assim, de que maneira a igreja conseguia dominar e controlar a mente dos seus servos? 
 

 
33 No ano de 962 surge o Sacro Império Romano- Germânico, com a sagração de Oto I, o grande. Qual foi a 

principal estratégia adotada por Oto para consolidar o seu poder? 
 

 
34 O que é simonia? 
 

 
35 Quais fatores que influenciaram o surgimento das cruzadas? 

 
 

36 Quais as principais causas das Cruzadas? 
 

37 As cidades medievais tiveram origem nas aglomerações de mercadores – os burgos, de onde surgiu o termo 
burguês para designar seu morador. 

(Luiz Koshiba. História: Origens, Estruturas e Processos.) 
 
De acordo com o texto acima, qual o papel das cidades na transição da Idade Média para a Idade Moderna? 
 
 



38 Por quais motivos Veneza, foi a cidade italiana que mais sucesso obteve durante o período do renascimento 
comercial? 

 
39 Faça uma síntese sobre os principais aspectos do Renascimento comercial europeu ocorrido no final da 

Idade Média. 
 

 
40 Quais os principais objetivos das Corporações de ofício? 
 
41 No que consistiu a Magna Carta inglesa de 1215? 
 
 
42 No que consistiu a Questão das Investiduras ocorrida no Sacro Império Romano Germânico durante o século 

XIII? 
 

 
43 Qual a importância da formação das monarquias ibéricas para a história do mundo moderno? 
 
 
44 Por que ocorreu em Portugal um precoce processo de centralização monárquica e quais as suas 

conseqüências econômicas? 
 
 
45 Quais os principais aspectos da primeira fase da cultura medieval? 
 
 
46 Quais as principais idéias do teólogo Santo Agostinho ( 354-430 )  que viveu  na Europa durante a Idade 

Média? 
 
47 Sobre o ensino durante a Idade Média, aponte as principais disciplinas que eram estudadas no período. 
 
48 Quais as principais características do Humanismo? 
 
49 Quais as idéias contidas no sistema filosófico-teológico proposto por Santo Tomás de Aquino durante a Idade 

Média. 
 
 

50 Quais as principais da literatura e da arquitetura medieval? 
 
 
 
 

Bom Estudo! 


