
 
 

 
Sistema Seriado de Avaliação/2008 

1ª Fase 
 
 
O historiador aprofunda seus conhecimentos sobre a sociedade, utilizando-se da pesquisa e 
das análises teóricas, dialogando com as diferentes culturas existentes. Nesse sentido, o 
conhecimento histórico é 
 

A) importante para facilitar a convivência social, embora esteja restrito às reflexões sobre o 
passado e a suas culturas. 

B) resultado de pesquisas em fontes escritas, nas quais se destaca a objetividade e a neutralidade 
científicas. 

C) determinado pela singularidade das suas regras metodológicas, sem se articularem com outros 
saberes acadêmicos. 

D) constituído de análises que permitem uma troca de conceitos entre os saberes diversos e 
atualizados. 

E) fundamental para fazer uma projeção do futuro, afirmando princípios básicos para a construção 
das utopias. 

 
A relação com a natureza é uma das mais definidoras dos caminhos seguidos da construção 
do fazer histórico. O trabalho humano é significativo para entender essas relações, pois 
 

A) favorece uma contínua luta por melhores condições, aumentando a competição entre as 
pessoas. 

B) promove a expansão da cultura, exercitando a criatividade e a capacidade de superar 
obstáculos. 

C) ajuda o crescimento do capitalismo, com a consolidação do individualismo produtivo e 
enriquecedor. 

D) realiza mudanças significativas nos espaços da natureza, trazendo sempre benefícios para a 
cultura. 

E) oferece condições para firmar a exploração da natureza, proporcionando um equilíbrio social 
definitivo. 

 
Um estudo histórico da ocupação territorial do Brasil até os nossos dias nos mostra a 

A) homogeneidade étnica na formação da sua cultura. 
B) formação de sociedades com culturas insignificantes. 
C) multiplicidade de hábitos e organizações sociais. 
D) falta de criatividade artística devido à mistura étnica. 
E) prevalência das relações harmoniosas com a natureza. 

Com a chegada dos colonizadores, houve um encontro de culturas e muitos choques 
marcados pela violência e incompreensão dos significados diferentes das organizações 
sociais em confronto. Na época da chegada de Portugal ao Brasil e das primeiras décadas da 
colonização, os indígenas brasileiros 

A) viviam em harmonia com a natureza, havendo uma grande homogeneidade entre seus grupos, 
impossibilitando a violência entre eles. 

B) consideravam as mulheres seres inferiores, razão por que eram afastadas dos trabalhos na 
agricultura e no artesanato. 



C) tinham uma cultura marcada pela oralidade, cultivando mandioca, milho, conhecendo o trabalho 
agrícola. 

D) foram parceiros dos portugueses em muitas atividades, aceitando, sem problemas, a catequese 
dos jesuítas. 

E) possuíam estruturas sociais semelhantes ao povo azteca, explorando já algumas riquezas 
minerais. 

 
As contribuições da cultura grega foram importantes para a formação do Ocidente e têm 
ressonâncias até a contemporaneidade. Um dos seus filósofos mais conhecidos, Platão, 
defendia o(a) 

A) fim da aristocracia política. 
B) instalação de governos democráticos.  
C) realismo no estudo da vida humana.  
D) aceitação da mitologia como verdadeira. 
E) existência do mundo das idéias. 

 
No Antigo Oriente Próximo, as religiões tiveram grande penetração na construção das 
sociedades. Entre os hebreus, a religião 

A) era importante para manutenção da unidade cultural. 
B) foi significativa para justificar seus governos autoritários. 
C) ficou restrita à consolidação do poder dos seus sacerdotes. 
D) firmou-se, apenas, na fase monoteísta de forma superficial. 
E) tinha semelhanças com a dos persas pelo antropomorfismo. 

 
Na questão abaixo, assinale, na coluna I,  

as afirmativas verdadeiras e, na coluna II, as falsas. 
 
A formação do mundo medieval teve participação atuante da Igreja Católica, mesmo nas 
ações políticas e econômicas. A Igreja Católica 
I II  
0 0 dominava as relações econômicas sem interferências da nobreza. 
1 1 possuía uma boa parte das propriedades territoriais da época. 
2 2 enfrentava resistências com a presença de heresias religiosas. 
3 3 centralizava o poder político, condenando a desigualdade social. 
4 4 defendia o lucro nas transações agrícolas e comerciais. 
 

Verdadeiras: 1 e 2 

Falsas: 0, 3 e 4 

 


