
HISTÓRIA GERAL – Prof. Paulo Alexandre 
AS COMUNIDADES INDÍGENAS ANTES DA CHEGADA DOS EUROPEUS 
Texto adicional de apoio preparatório para o Sistema Seriado de Avaliação / Vestibular Seriado da UPE 
 
 
 

 
1- OS PRIMEIROS HABITANTES DO BRASIL 

 
 

Os indígenas foram os primeiros povos que 
habitaram as terras brasileiras, muito antes do português aqui 
ter chegado. Em um tempo muito distante, diferentes grupos 
indígenas buscavam sua alimentação na caça e na coleta de 
frutos e raízes. Os que viviam próximos ao litoral 
complementavam sua alimentação com a pesca. Retiravam 
da natureza o que ela lhes oferecia, garantindo o sustento e a 
sobrevivência do grupo. Eram grupos nômades, pois não se 
fixavam num só lugar. Estavam sempre mudando em busca 
de seu sustento. 

 
Os grupos humanos 

organizavam-se e 
relacionavam-se entre si e com 
a natureza de diferentes formas, 
de acordo com suas 
necessidades de sobrevivência. 
Cada povo indígena tinha 
características próprias de 
organização: homens e 
mulheres tinham funções 
sociais bem definidas; a 
natureza masculina era por eles 
compreendida como guerreira e 
com aptidão para as artes da 

guerra; aos guerreiros cabia proteger a tribo, mulheres, 
crianças e idosos. A morte, para os homens indígenas, só era 
considerada honrosa quando acontecia na luta, na guerra 
com grupos inimigos. Essa forma de compreender as coisas 
dava aos guerreiros uma condição de superioridade em 
relação aos demais do grupo. Além da guerra, cabia aos 
homens as tarefas que exigiam força física, como caçar 
animais ou preparar a terra para o plantio. 

A extração de matéria-prima da natureza e produção 
para o sustento do grupo eram tarefas das mulheres. Entre os 
diferentes grupos indígenas, as atividades realizadas pelas 
mulheres eram leves, portanto consideradas inferiores à 
guerreira, que exigia força física. A mulher coletava frutos e 
raízes, preparava o alimento, cuidava dos filhos e em 
algumas comunidades amazônicas ainda semeava, plantava 
e colhia os alimentos. 
 
POSSÍVEIS ORIGENS DOS INDÍGENAS DAS AMÉRICAS 

 
Quando e de onde vieram os primeiros habitantes do 

continente americano? A resposta não é tão simples. 
Cientistas e pesquisadores arqueológicos estão até hoje 
buscando uma resposta convincente e comprovada. 
Inúmeras pesquisas já foram realizadas, mas os estudiosos 
não chegaram a um acordo. O único ponto em que não há 
discordância é de que o homem americano não é originário 
das Américas. E, nesse sentido, existem algumas teorias. A 
mais aceita entre os estudiosos é a que propõe que a 
América teria sido povoada por três ondas migratórias, todas 
vindas da Ásia, entre 10 a 15 mil anos atrás, que seriam: 

1. Na primeira migração, povos do nordeste asiático 
(norte da China, Coréia, Japão) atravessaram o 
estreito de Bering numa época de congela-mento da 
região (glaciação) que uniu a Sibéria (Ásia) ao 
Alasca. Essa migração teria dado origem a todas as 

tribos indígenas da América do Sul, Central e grande 
parte daquelas da América do Norte. 

2. A segunda migração deu origem às tribos nômades 
da região noroeste da América do Norte. 

3. A terceira migração teria originado os povos 
esquimós que habitam a região ártica do Pólo Norte. 

Já outras teorias levantam a hipótese de que mais duas 
correntes migratórias teriam povoado as Américas: uma, de 
antigos navegadores provenientes dos arquipélagos da 
Melanésia e Polinésia, no Oceano Pacífico, chegando até a 
América do Sul; a outra, que pode ter vindo da Austrália e ter 
atingido a América na região da Antártida. Observe no mapa 
ilustrativo acima a representação dessas hipóteses. 
Pesquisas mais recentes levantaram outra possibilidade: de 
que um grupo teria se deslocado da África para a Ásia e daí 
para a América, por volta de 15 mil anos atrás, tendo assim 
características negróides. 

 

 
A- Migração asiática (Teoria de Clóvis);  

B- Origem malaio-polinésia; C- Origem australiana 

 
Quanto à época, não há nenhuma concordância. A idade 

dos fósseis humanos mais antigos encontrados na América 
varia entre 12 a 15 mil anos atrás. No entanto, a arqueóloga 
brasileira Niéde Guidon afirma ter datado restos de fogueiras 
humanas com mais de 35 mil anos no estado do Piauí. Mas 
grande parte da comunidade científica e arqueológica norte-
americana não aceita essa hipótese por não haver 
comprovação de fósseis humanos. 

Você pode estar se perguntando: mas afinal de contas, 
entre tantas teorias, qual é a mais verdadeira? As pesquisas 
científicas arqueológicas procuram confirmar suas teorias, e 
as que relatamos acima são as mais aceitas, porém ainda 
estão sendo comprovadas. No entanto, uma coisa é certa: 
somente essas diferentes migrações e povos podem explicar 
a enorme diversidade de culturas indígenas que dominavam 
o continente americano, dos Esquimós aos Maias, até os 
grupos do Brasil. Enquanto uns povos eram nômades e 
viviam somente da caça e da coleta, outros já praticavam 
agricultura avançada e faziam grandes construções, como os 
Maias, Olmecas, Astecas e Inças. 

A cada dia, contudo, novas pesquisas nos trazem mais 
achados e perguntas. E isso é o marco da ciência: uma teoria 
pode ser substituída por outra mais fundamentada. Nada é 
para sempre. 
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POVOS CAÇADORES E COLETORES 
 

Provavelmente, os primeiros habitantes do Brasil que 
viviam há milhares de anos nos campos do sul e sudeste, no 
Brasil central e no nordeste eram povos caçadores. Como 
ainda não haviam desenvolvido a agricultura, viviam somente 
da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Eram o que 
chamamos de povos nómades. Aqueles que habitavam os 
campos do sul tornaram-se habilidosos caçadores. 
Utilizavam-se da pedra, do osso e da madeira abundante na 
região para fabricarem seus instrumentos de caça. Arco e 
flecha eram seus principais instrumentos. Nas pontas das 
flechas eram colocadas pedras pontiagudas para penetrar e 
fixar-se no animal a ser caçado com mais facilidade. 

Como precisavam continuamente deslocar-se 
quando os recursos da região habitada se esgotavam, não 
construíam moradias. Vivendo como nómades, dormiam e 
comiam a céu aberto ou, temporariamente, em cavernas que 
encontravam pelo caminho. As pinturas rupestres 
encontradas em cavernas brasileiras fornecem pistas para 
entendermos o modo de ser e viver dos antigos habitantes 
desse território. Seus desejos, seus medos, suas vitórias e 
derrotas estão ainda presentes nessas pinturas. 
 

O POVO DAS CONCHAS 
 

Na região litorânea brasileira, habitaram outros 
grupos indígenas. A base de sua alimentação era obtida pela 
pesca. Diferente dos povos caçadores, o povo indígena do 
litoral tinha abundância de alimentos, o que lhe permitiu a 
fixação na região por um tempo maior, isto é, tornaram-se 
seminômades. No local onde se estabeleciam, construíam 
suas habitações e enterravam seus mortos. Esses locais são 
conhecidos como sambaquis ou concheiras, pois ali eles iam 
depositando no chão as conchas dos moluscos que comiam. 
Ao longo dos anos, formavam-se verdadeiras montanhas de 
material orgânico. Esses sambaquis têm servido para os 
arqueólogos, historiadores e antropólogos descobrirem um 
pouco mais sobre como viviam e se organizavam esses 
grupos indígenas. 

Os povos dos sambaquis eram excelentes artesãos. 
Fabricavam seus instrumentos e objetos utilizando pedras e 
ossos como matéria-prima. Com o osso, faziam pontas para 
flechas, arpões, anzóis e facas. Com a pedra, esculpiam 
machados, panelas e pilões, além de produzirem esculturas 
representando animais da região ou formas humanas. 
 

OS PRIMEIROS POVOS DE AGRICULTORES 
 

Aproximadamente há 4 mil 
anos, o indígena da Amazónia 
aprendeu a plantar, possivelmente 
com os índios habitantes da 
Cordilheira dos Andes ou ca América 
Central. Dessas regiões, trouxeram 
produtos como milho, feijão, tabaco e 
algodão, e aqui desenvolveram suas 
próprias culturas. Mais tarde, 
irroduziram o cultivo de plantas 
corantes, medicinais, de palmeiras e 
da mandioca. Vivendo ao longo das 
margens do rio Amazonas e 
aproveitando-se dos lecursos da 
região, desenvolveram também a arte 
da cerâmica. Essas atividades 

proporcionaram a fixação dos grupos indígenas da Amazônia 
no local, tornando-os sedentários. Os Marajoara, um dos 
povos da região, construíam suas habitações em cima de 
morros artificiais, às margens dos rios, possivelmente para 
evitar as inundações. 

Algumas sociedades eram bastante numerosas e 
possivelmente tinham organização social mais complexa que 
as dos demais grupos de caçadores e coletores. Os estudos 
arqueológicos sobre esses povos estão apenas no começo, 
por isso temos poucas informações consistentes sobre eles. 
 

O INDÍGENA E A EXPLORAÇÃO DA NATUREZA 
 
Ao ser "descoberto", em 1500, o Brasil apresentava-

se como um espaço indiferenciado, isto é, um espaço em que 
as condições naturais não tinham sofrido grandes 
modificações pela ação do homem e que ainda se 
encontrava subpovoado. Na verdade, admite-se que por toda 
a extensão do país viviam cerca de quatro a seis milhões de 
indígenas ainda em plena Idade da Pedra Polida, os quais 
não conheciam a escrita e desenvolviam apenas uma 
atividade econômica de subsistência. Pouco numerosos, 
viviam numa economia natural, obtendo alimentos através da 
caça, pesca e coleta de frutos silvestres, fazendo, para o 
auto-abastecimento, uma pequena agricultura de produtos 
tropicais, como a mandioca, o milho e o feijão. Não possuíam 
animais domésticos, mas na floresta e nos rios obtinham 
alimentação em grande quantidade durante todo o ano. 
Assim, nas florestas, nas caatingas e nos cerrados eram 
abundantes as aves, os macacos de várias espécies, os 
mamíferos de porte médio, como a anta, o porco-espinho, o 
veado, a onça, o tamanduá e uma série de pequenos 
mamíferos roedores. A pesca era abundante nos rios, nos 
lagos e no mar; nos estuários, em que há mistura de água 
doce dos rios com água salgada do mar, conseguiam 
crustáceos de várias espécies, além dos peixes do mar que 
na época da desova costumavam subir os rios. 
 Vivendo em uma economia de auto-abastecimento, é 
natural que os indígenas não tivessem desenvolvido uma 
importante atividade comercial entre as várias tribos, o que 
também não estimulava a formação de condutos de pessoas 
e de mercadorias; não havia estradas, sendo os caminhos 
verdadeiras trilhas no meio da floresta. Daí podermos 
classificar o espaço brasileiro, nesse período, como um 
espaço indiferenciado. 
 As tribos, vivendo da caça, pesca e coleta, 
necessitavam de grandes áreas, a fim de se abastecerem; 
faziam migrações sazonais, sobretudo na época da safra de 
certos frutos, abundantes em outras regiões, como no litoral 
nordestino onde era freqüente o caju, fruto muito rico em 
vitamina C e que curava certas moléstias que atacavam os 
índios, como o escorbuto. Elas agregavam em tabas um 
número relativamente grande de indivíduos que obedeciam a 
um chefe - o cacique - e respeitavam uma autoridade 
religiosa - o pajé. Um conselho de anciãos funcionava, quase 
sempre, como órgão de assessoramento ao cacique. As 
tabas eram formadas por uma série de habitações coletivas - 
as ocas - que se dispunham em círculo, em torno de uma 
área central. Em cada oca viviam dezenas de indígenas sem 
separação por sexo ou família. A família indígena era 
poligâmica, podendo o homem possuir, ao mesmo tempo, 
várias esposas. Não havia uma apropriação individual da 
terra, sendo as áreas de caça de propriedade da tribo. Cada 
família fabricava os utensílios de que necessitava, havendo 
uma grande sobrecarga de trabalho sob a responsabilidade 

Urna funerária típica 

dos Marajoara 
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das mulheres, já que os homens se consideravam sobretudo 
guerreiros e caçadores, admitindo que os trabalhos agrícolas 
cabiam às mulheres. 
 Quando duas tribos se desentendiam, devido à 
demarcação de áreas de caça e de pesca ou por outros 
fatores, havia, geralmente, a guerra; os indígenas, não tendo 
ainda atingido um estágio de economia agrícola, não 
costumavam escravizar os vencidos, por isso matavam ou 
devoravam os mais valorosos, aqueles que durante a luta e 
após a derrota demonstravam coragem. Alguns povos 
indígenas eram, portanto, antropófagos ou canibais. 
 Os estudiosos, baseados sobretudo na língua que os 
indígenas falavam, costumam agrupá-los em grandes 
nações: os tupis, habitantes do litoral, da região do Rio da 
Prata e do Baixo Amazonas; os gês ou tapuias, habitantes do 
interior; os cariris, do sertão do Nordeste; os nu-aruaques, da 
Amazônia ocidental e da Ilha de Marajó e os caribes, do 
Planalto Guiano. Grupos menores ainda ocupavam outras 
áreas do atual território brasileiro. 
 

DOMÍNIO E EXTERMÍNIO 
 

As doenças trazidas pelos portugueses contribuíram 
para a dizimação dos indígenas. É claro que os portugueses 
não sabiam, na época, que tinham essa poderosa arma. Os 
nativos, além de desconhecer tais doenças, não tinham 
imunidade contra elas, pois nunca as haviam tido. Morriam 
facilmente após adquirirem doenças como varíola, sarampo, 
gripe, entre outras. Acredita-se que grande parte dos 
indígenas morreu dessas doenças já nos primeiros contatos 
com os brancos. Além das enfermidades, as armas de que os 
portugueses dispunham, em relação às dos indígenas, lhes 
garantiram superioridade bélica, mesmo sendo em menor 
número. Os portugueses tinham armas de fogo e utilizavam-
se de cavalos, enquanto o índio combatia a pé e com arco e 
flecha. 

É importante compreender que a dizimação da população 
indígena ao longo da história do Brasil se deu pelos seguintes 
motivos: 

• as guerras e os conflitos com os brancos e mestiços 
em geral; 

• as doenças e epidemias arrasadoras contraídas dos 
colonizadores; 

• o processo de aculturação: a cultura indígena foi 
pouco a pouco sendo sufocada, negada ou 
descaracterizada pelo mundo branco. Muitos índios 
incorporaram a cultura dominante branca e perderem 
sua identidade cultural, seus hábitos, costumes e 
religiosidade. 

O processo de mestiçagem, que foi ocorrendo ao 
longo do tempo, deu uma característica própria à sociedade 
brasileira. A cultura indígena se faz ainda fortemente 
presente, seja nos hábitos alimentares, como os subprodutos 
da mandioca; na roça de subsistência do caboclo; na rede de 
dormir, espalhada por todo o país; na crença em bons e maus 
espíritos; nas histórias e lendas como o saci-perêre, boitatá, 
curupira, boto cor-de-rosa, entre outras, tão fertilmente 
conservadas em nossa tradição e imaginário popular. 
Também está fortemente presente no espírito de liberdade e 
insubmissão do caboclo e do mestiço ao trabalho escravo nas 
grandes lavouras extensivas de cana, café e algodão ao 
longo da história. 

 Hoje, os índios formam uma população de menos de 
300 mil habitantes, compreendendo índios aculturados que 
vivem no meio civilizado, praticamente afastados dos seus 
costumes e hábitos; índios que vivem em reservas sob a 
proteção da FUNAI (Fundação Nacional do Índio); índios que 
vivem nas grandes reservas, como no Parque Nacional do 
Xingu e que mantêm contato com o homem branco e, 
finalmente, aqueles que pertencem a algumas tribos que 
ainda não entraram em contato com o homem civilizado.  
 
 
2- GRANDES CIVILIZAÇÕES INDÍGENAS 
 

 
 

OS ASTECAS 
 

De algum lugar do que hoje são os EUA, da lendária 
Aztlán, um pequeno povo iniciou uma longa migração 
carregando consigo a estátua de um de seus deuses: 
Huitzilopochtli, senhor do sol e da guerra, representação da 
dificuldade da vida. Conta a lenda, ainda, que, chegando a 
uma região cheia de pântanos e lagos, no vale do México, os 
sacerdotes viram, em cima de um cacto, uma águia comendo 
uma cobra. Interpretando esse ato como um sinal divino de 
que ali deveriam se fixar, fundaram, nas ilhas do lago 
Texcoco, a cidade de Tenochtitlan, em 1325. 
 

Essa é a lenda de fundação da cidade asteca. 
Inicialmente pobre e fraca, a nova cidade teve muitas 
influências de vários povos, sociedades bem mais 
complexas, que já habitavam a região. Com o passar dos 
séculos, os astecas se fortaleceram e conquistaram muitos 
povos da região, subjugando-os e cobrando tributos. Com 
outras duas cidades aliadas, Texcoco e Tlacopán, 
Tenochtitlan tornou-se capital de uma confederação de 
cidades indígenas: a Confederação Méxica. 

O soberano asteca, chamado de Tlatoani ("aquele 
que fala"), tinha poderes praticamente ilimitados. Os povos 
conquistados deveriam pagar pesados tributos sob a forma 
de penas raras (como as do pássaro quetzal), pedras 
preciosas (jade, por exemplo), alimentos (milho e cacau) 
além de pessoas para serem oferecidas ao sacrifício. Os 
tlatoque (plural de tlatoaní) tinham o dever de estocar 
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alimentos que seriam distribuídos à população em caso de 
necessidade. 

No início do século XVI, 
Tenochtitlan era uma das maiores 
cidades do mundo, com 
população em torno de 200 mil a 
1 milhão de pessoas, em uma 
região muito urbanizada. O 
tamanho e a imponência da 
cidade deixaram os espanhóis 
boquiabertos, pois a maior cidade 
da Espanha na época, Sevilha, 
tinha cerca de 60 mil habitantes e 
Paris, uma das maiores cidades 
da Europa, tinha 200 mil 
habitantes, aproximadamente. 

A cidade tinha mercados muito movimentados, onde 
produtos de regiões muito distantes podiam ser encontrados. 
Uma cidade vizinha, que acabou sendo incorporada a 
Tenochtitlan como uma espécie de bairro comercial, 
Tlatelolco, tinha um mercado onde circulavam, segundo 
relatos espanhóis, cerca de 60 mil pessoas diariamente. 

Os guerreiros ocupavam posição de destaque na 
sociedade asteca. A partir do século XV, quando as guerras 
de conquista asteca tinham praticamente cessado, surgiu a 
chamada guerra florida, cujo objetivo não era mais matar o 
inimigo ou destruir sua cidade, mas demonstrar coragem e 
capturar os inimigos com vida para oferecê-los em sacrifício. 
Como a região passara por uma grande seca, os astecas 
achavam que deviam aplacar os deuses com sacrifícios 
humanos. A Guerra florida era, pois, muito diferente da guerra 
européia. Avançando em ordem e com demonstrações 
individuais de força e bravura, era considerado uma desonra 
atacar sem avisar o oponente com sons de instrumentos. A 
guerra terminava quando o templo central da cidade atacada 
fosse atingido. 

Eram politeístas e suas divindades principais 
estavam relacionadas às forças da natureza. Em cerimônias 
religiosas realizadas nas pirâmides astecas eram freqüentes 
as oferendas de sacrifícios humanos. 

 
OS MAIAS 

 
Os ancestrais dos maias, no 

século IV d.C., eram nômades e viviam 
da caça e coleta. Por volta dos séculos IX 
e X, desenvolveram atividades agrícolas, 
tendo como base o cultivo do milho, 
fixando-se em cidades que, hoje, situam-
se na península de Yucatán (México) e 
países da América Central. Além disso, 

Kukúlkan, em maia, e Quetzalcoatl, 
em tolteca, significam a mesma coisa: 
"serpente emplumada''. Entre os 
séculos XI e XV, os maias desenvolveram imponentes 
cidades, desenvolveram um calendário extremamente 
preciso, um sistema de escrita (parcialmente decifrado) e 
uma religiosidade politeísta que envolvia sacrifícios humanos. 
Como cada cidade maia era autônoma ou exercia influência 
sobre uma área determinada, convencionou-se dizer que 
eram cidades-Estado, comparando-as com as da Grécia 
antiga. Apenas para reforçar o eurocentrismo dessas 
interpretações, basta procurar algum livro que diga que os 
gregos foram os maias da Europa. 

Muito provavelmente, em decorrência de uma seqüência 
de guerras civis entre as cidades maias, quando os 
espanhóis chegam à América, muitas das maiores cidades já 
haviam sido abandonadas e, por isso, passaram 
despercebidas até o século XIX. Em 1697, as últimas 
resistências maias, em Petém, foram aniquiladas. 

 
OS INCAS 

 
No seu momento de apogeu, o Império Inça abrangia 

cerca de um milhão de km, ocupando territórios que hoje 
iriam da Colômbia ao norte da Argentina. Territórios 
encravados na Cordilheira dos Andes e que começaram a ser 
ocupados pelos seres humanos faz 15 mil anos. 

Os incas chegaram ao altiplano, provenientes, 
provavelmente, da região amazônica, no decorrer do século 
XIII. Esse povo, de etnia quíchua, era formado por guerreiros 
que dominaram a região de Cuzco e expandiram-se por três 
séculos sobre vários povos que já habitavam a região. 

Para vencer as dificuldades do altiplano andino e das 
regiões áridas do litoral, os incas acabaram por desenvolver 
eficientes técnicas agrícolas. As civilizações que formaram o 
Império Inca descobriram, aperfeiçoaram e cultivaram 
aproximadamente 60 espécies vegetais alimentícias. As 
principais produções eram de batata, milho, batata-doce, 
manco (cereal que não existe mais), tomate, goiaba, abacate 
e amendoim. 

Entre os incas não havia propriedade privada da terra. O 
trabalho agrícola era realizado por mutirões, sob a 
coordenação do Estado. A produção era organizada a partir 
de grupamentos familiares chamados de ayllu. Cada ayllu 
dividia suas terras comunais agricultáveis em três partes: as 
terras do deus-Sol; as do Inça (imperador) e as da 
comunidade. As terras da comunidade eram divididas entre 
as famílias, de forma que cada família pudesse garantir o seu 
sustento. Apesar de não conhecerem a roda, utilizavam a 
lhama e a alpaca como animais de carga em quilômetros de 
estradas (16 mil quilômetros eram pavimentados) nas quais 
um eficiente sistema de mensageiros ligava as partes do 
império. 

A sociedade incaica era governada por um inca 
(imperador), mais abaixo estavam chefes provinciais e, par 
último, os curacas, que dirigiam os ayllu. Os sacerdotes não 
eram muito poderosos politicamente e suas funções eram 
mágicas e ritualísticas. 

O inca era considerado a encarnação do deus-Sol, sendo 
o chefe civil, militar e religioso do império. Sua origem divina 
fazia com que ele só pudesse se casar, oficialmente, com 
uma de suas irmãs. Entretanto, ele podia ter concubinas. Não 
havia uma regra institucionalizada para se estabelecer a 
sucessão do inça, o que poderia provocar disputas nos 
momentos que sucediam a morte do imperador. O império 
era dividido em quatro províncias, cada uma delas governada 
por um Capac. Dentro das províncias, estavam os ayllu. 

A capacidade de entalhar pedras, encaixando-as 
perfeitamente em ângulos irregulares, fez suas construções 
inças, como as de Machu Picchu e Cuzco, resistirem ao 
desgaste do tempo e aos tremores de terras, muito 
freqüentes na região. Tinham o único sistema de escrita 
tridimensional do mundo: formado por cordas e nós de cores 
variadas, os quipos podiam ter metros de comprimento. 

 
 
 
 

Reprodução de um 

entalhe asteca 

Máscara de jaguar 

maia 
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A T I V I D A D E S 

01 (UFPE) Das afirmativas seguintes, indique aquelas que 
você considera corretas. 

I. A América estava completamente despovoada quando 
Colombo ali chegou, pela primeira vez, descobrindo o 
chamado Novo Mundo. 

II. A América, antes dos descobrimentos dos espanhóis e 
portugueses, já estava povoada por numerosos grupos 
humanos de diferentes culturas, embora todos 
pertencessem à mesma espécie humana, a do Homo 
sapiens moderno. 

III. Há uma hipótese de que os primeiros homens que 
povoaram a América chegaram da Ásia, através do 
estreito de Bering. 

IV. Os primeiros habitantes da América pertenciam a uma 
espécie humana hoje extinta. 

 
Estão corretas apenas: 

a) l e II        b) II e III        c) III e IV        d) II e IV        e) l e IV 
 
02 (UFPE) O conhecimento sobre as formas de 
sobrevivência humana, na pré-história brasileira, é um 
grande quebra-cabeça que vem sendo estudado por pré-
historiadores e arqueólogos. Sobre a pré-história brasileira, 
assinale a alternativa correta. 
a) Os habitantes dos sambaquis sepultavam os seus 

mortos, colocando os corpos em urnas funerárias e os 
enterravam sob suas cabanas. 

b) Denomina-se arte rupestre o conjunto de pinturas 
corporais, em cerâmica e em artefatos de madeira, 
produzidos na pré-história brasileira. 

c) O estudo da cultura material, incluindo a arte rupestre, 
pode gerar conhecimento sobre aspectos da vida 
material e espiritual dos povos que a produziram. 

d) As recentes pesquisas arqueológicas realizadas no 
Nordeste brasileiro comprovam a tese defendida na 
década de sessenta:o homem mais antigo do Brasil teria 
existido por volta de doze mil anos atrás. 

e) Através de escavações realizadas nos Estados de Goiás 
e Mato Grosso, foi comprovada a tese de que, nestas 
regiões, habitavam povos descendentes de inças 
bolivianos. 

 

03 (Fuvest-SP) Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais 
avançadas, a arqueologia tem fornecido pistas e indícios 
sobre a história dos primeiros habitantes do território 
brasileiro antes da chegada dos europeus. Sobre esse 
período da história, é possível afirmar que: 
a) as práticas agrícolas, até a chegada dos europeus, eram 

desconhecidas  por todas  as  populações  nativas  que, 
conforme os vestígios encontrados, sobreviviam apenas 
da coleta, caça e pesca. 

b) os vestígios mais antigos de grupos humanos foram 
encontrados na região do Piauí e as datações sobre suas 
origens são bastante controvertidas, variando entre 12 
mil e 40 mil anos. 

c) os restos de sepulturas e pinturas encontrados em 
cavernas de várias regiões do país indicam que os 
costumes e hábitos desses primeiros habitantes eram 
idênticos aos dos atuais indígenas nas reservas. 

d) os sambaquis, vestígios datados de 20 mil anos, 
comprovam o desconhecimento da cerâmica entre os 
indígenas da região, técnica desenvolvida apenas entre 
povos andinos, maias e astecas. 

e) os sítios arqueológicos da ilha de Marajó são provas da 
existência de importantes culturas urbanas com 
sociedades estratificadas que mantinham relações 

comerciais com povos das Antilhas e América Central. 
 
04 (UFSM-RS) A população inca vivia em pequenas 
coletividades agropastoris, as aldeias. Essas aldeias eram 
de vários tamanhos e habitadas por famílias unidas por 
laços de parentesco ou aliança, formando um conjunto 
denominado: 
a) Kuraka.  b) Ayllu.   c) Calpulli. 
d) Halach Uinic.  e) Batab. 
 
05 (Unesp-SP) A chamada "Civilização" ou "Império 
Asteca" floresceu na região do atual planalto mexicano, até 
ser vitimada pelo processo de colonização espanhol. Sobre 
os astecas, é correto afirmar que: 
a) comercializavam mercadorias nas cidades, mas 

desconheciam o uso generalizado do dinheiro 
b) praticavam a ciência astronômica, mas desconheciam a 

escrita hieroglífica. 
c) conheciam a agricultura produtiva, mas desconheciam a 

tecelagem e a ourivesaria. 
d) conheciam a escrita, mas desconheciam a arquitetura de 

forma piramidal. 
e) Cuzco foi a capital de seu Império. 

 

06 (UFSM-RS) "Os guerreiros constituíam um dos grupos 
mais importantes na sociedade asteca. No início, eram 
escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do 
povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro 
começou a ser passada de pai para filho, e apenas algumas 
famílias mantiveram o direito de ter guerreiros entre seus 
membros" (Leandro Karnal, A conquista do México, p. 13). O 
texto faz referência à sociedade asteca, no século XV, a qual 
era: 
a) guerreira e sacerdotal, formada de uma elite política que 

governava com tirania a massa de trabalhadores 
escravos negros. 

b) igualitária e guerreira, não reconhecendo outra 
autoridade senão a sacerdotal, que também era 
guerreira. 

c) comunal, com estruturas complexas, sendo dirigida por 
um Estado que contava com um aparelho administrativo, 
judiciário e militar. 

d) hierarquizada e guerreira, visto que o imperador era, ao 
mesmo tempo, general do exército asteca e o sumo 
pontífice sacerdotal. 

e) igualitária, guerreira e sacerdotal: todo guerreiro era um 
sacerdote e todo sacerdote era um guerreiro. 

 

07 (FGV-SP) A respeito dos incas, é correto afirmar: 
a) Eram monoteístas antes da chegada dos espanhóis à 

América e chegaram a associá-los ao seu deus 
Viracocha. 

b) Na sociedade incaica, havia uma clara separação entre 
política e religião, de tal modo que a seu governante, o 
Inça, não era atribuído nenhum caráter divino. 

c) Cuzco, além do principal núcleo político do império 
fundado em torno do século XII, era considerado pelos 
inças o Centro do Mundo, o lugar mais sagrado da Terra. 

d) A metalurgia para a produção de armas, adornos e 
ferramentas era a base econômica do império. 

e) Ao contrário do tratamento dispensado a outros povos da 
América, não tiveram suas estruturas político-sociais 
profundamente alteradas e puderam preservar suas 
tradições religiosas até os dias de hoje. 

 


