
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HISTÓRIA 

PRÉ-HISTÓRIA 
 

I. Aspectos gerais: 

= CONCEITO - período do desenvolvimento da humanidade anterior à invenção da 
escrita. 

= Há muitas fontes para estudar a história da humanidade além da escrita. 

= Tudo aquilo que a espécie humana produz, inventa ou cria pode se tornar uma fonte 
histórica. 

= Na Pré-História ocorreram grandes conquistas da humanidade, por exemplo: 
descoberta do fogo, invenção da agricultura e manipulação de metais. 

 

II. Evolução da espécie humana 

= Espécie humana – processo de evolução desde seu surgimento até os dias atuais. 

= Primeiros hominídeos (ancestrais do homem) – surgiram aproximadamente 2 ou 2,5 
milhões de anos atrás. 

= Vários estágios para a evolução. 

 

Ancestrais do homem atual: 

A) Homo habilis (entre 2,5 milhões e 1,6 milhão de anos atrás): 

● Sul e leste da África; 

● Capaz de utilizar e fabricar objetos; 

● Apoiava-se sobre os quatro membros; 

● Grande quantidade de pelos. 

B) Homo erectus (surgimento há 1,9 milhão de anos): 

● Deslocou-se da África e migrou para outros continentes; 

● Apoiava-se apenas nos pés; 

● Cérebro maior e arcada dentária menor que o homo habilis; 

● Capaz de utilizar e fabricar objetos;  

● Utilizava as mãos para manipular as ferramentas. 

C) Homo neanderthalensis (entre 200 mil e 30 mil anos atrás): 

● Europa e Oriente Médio; 

● Construía abrigos; 

● Enterrava seus mortos. 



 
 

D) Homo sapiens (entre 100 mil e 45 mil anos atrás): 

● Viveu em todos os continentes; 

● Capaz de planejar e refletir sobre as situações que enfrentava no cotidiano; 

● Sapiens – aquele que sabe, planeja. 

E) Homo sapiens sapiens (surgimento 45 mil anos atrás): 

● Homem atual; 

● Capaz de planejar e refletir sobre as situações que enfrenta no cotidiano; 

● Manifestações artísticas (arte rupestre). 

 

III. Período Paleolítico (..... - 13000 a.C.) 

= Período Paleolítico - período mais antigo da história humana, com o acontecimento 
de grandes descobertas da humanidade. 

Características: 

● Organização política e social - bandos nômades de 20 a 30 pessoas em que 
todas as decisões eram tomadas por todos os membros do bando. 

● Atividades econômicas - caça, pesca e coleta de vegetais.  

● economia coletora - retiravam-se recursos da natureza sem a produção de 
alimentos. 

● Abrigo em cavernas. 

● Nomadismo – não havia residência fixa.  

● Não havia produção de alimentos. 

● Deslocamentos constantes em busca de meios de sobrevivência, como florestas 
com frutos e animais para caçar, rios com muitos peixes, etc.). 

● Arte rupestre - pinturas realizadas nas paredes das cavernas retratando o dia a 
dia e para planejar as caçadas, sendo uma das fontes mais importantes para 
estudar a Pré-História. 

● Instrumentos de lascas de pedra, madeira e ossos. 

● Descoberta do fogo, maior descoberta da Pré-História. 

●  Conhecendo o fogo, as pessoas passaram a: 

- cozinhar os alimentos; 

- aquecer-se no frio; 

- iluminar as cavernas; 

- proteger-se de animais ferozes e bandos inimigos. 

 

IV - Período Neolítico (13000 a.C. até 4000 a.C.) 

 



 
 

 

= Período Neolítico - muitas transformações para a humanidade, que deixou de ser 
predadora e passou a ser produtora. 

Características: 

● Domesticação de animais: 

● pessoas passaram a cercar animais a fim de criá-los; 

● animais passaram a se reproduzir e formar rebanhos; 

● passou a ser cada vez menor a necessidade de caçar; 

● cada grupo passou a ter seu próprio rebanho. 

● Surgimento da agricultura: 

● a partir da criação de animais, os deslocamentos aconteciam com menos 
frequência; 

● pessoas passaram a observar o crescimento das plantas e fizeram as 
primeiras experiências para plantar, dando surgimento à agricultura, o 
que é considerado uma revolução, pois transformou profundamente o 
modo de viver da humanidade. 

= Revolução Neolítica – transformações ocorridas com a humanidade a partir 
da invenção da agricultura. As características a seguir fazem parte dessa 
revolução. 

A) Sedentarismo – ter residência fixa:  

● as pessoas passaram a se fixar e morar em um mesmo lugar, pois não 
precisavam mais se deslocar para procurar alimentos.  

B) Crescimento da população: 

●  os perigos diminuíram e a disponibilidade de alimentos aumentou. 

●  a mortalidade diminuiu e pessoas tiveram vida mais longa. 

C) Surgimento das primeiras manifestações religiosas: 

● as religiões surgiram para explicar fenômenos da natureza (trovões, 
raios, chuvas, enchentes, etc.). 

D) Sepultamento dos mortos: 

● abandonar os cadáveres poderia causar mal-estar e problemas à saúde 
das comunidades. 

E) Construção de casas: 

● cavernas foram abandonadas como abrigo. 

● Surgiu o conceito de moradia. 

F) Surgimento das famílias: 

● devido ao crescimento da população, não havia mais como “todos 
cuidarem de todas as crianças”.  

● comunidades decidiram que cada casal cuidaria dos seus filhos. 



 
 

 

● Surgiu a família - o primeiro grupo social frequentado por um ser humano. 

G) Formação dos clãs: 

● comunidades igualitárias chefiadas pelo membro mais velho. 

● pessoas ligadas por laços de parentesco (descendentes de um mesmo 
ancestral). 

H) Instrumentos de pedra, madeira e ossos polidos:  

● mais eficiência na utilização dos instrumentos. 

I) Surgimento do artesanato.  

J) Surgimento do comércio:  

● pessoas se especializaram na produção das mercadorias e passaram a 
trocá-las.  

● trocas entre pessoas da comunidade e, mais tarde, entre várias 
comunidades. 

 

V - Período dos Metais (5000 a.C. até 4000 a.C.) 

= O último milênio do período Neolítico é denominado “Período dos Metais”, com muitas 
transformações importantes para a humanidade. 

Características: 

A) Descoberta dos metais:  

● a utilização e manipulação de metais colaborou para a criação de novos 
instrumentos e melhoria daqueles que já existiam.  

B) Surgimento das cidades: 

● espaços específicos para desempenhar o comércio, o artesanato e as atividades 
ligadas ao governo. 

● Ur ( Mesopotâmia, atual Iraque) – cidade mais antiga da história da humanidade. 

C) Surgimento do Estado:  

● Estado - “parte” da sociedade que deve organizar todas as outras partes 
(economia, obras para agricultura, templos, etc.). 

● a partir do crescimento da população e das atividades econômicas, houve a 
necessidade de criação de mecanismos para organizar a sociedade. 

D) Surgimento da moeda: 

● crescimento das atividades econômicas -  necessário criar uma 
mercadoria que servisse para comprar qualquer outra mercadoria.  

● Moeda -  surgiu para facilitar o comércio. 

 

Os historiadores consideram a invenção da escrita como o acontecimento que encerrou 
a Pré-História.  



 
 

QUESTÕES 

1. (ETEC 2018) Uma fornalha de 300 mil anos descoberta em uma caverna paleolítica 
de Israel levou os cientistas a concluir que esta se trata da mais antiga descoberta que 
aponta para o controle do fogo por parte do homem. O uso do fogo é um dos fatores 
que contribuíram para a evolução de nossos ancestrais pré-históricos. 

Apesar de o fogo ser usado pelo homem há cerca de 1 milhão de anos, a aprendizagem 
sobre como acendê-lo e controlá-lo para uso doméstico só aconteceu muito depois. 

https://tinyurl.com/yal2ab2b Acesso em: 10.04.2018. Adaptado. 

 Assinale a alternativa que explica, corretamente, por que o uso do fogo é considerado 
um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento dos homens pré-históricos. 

A) O controle do fogo e a descoberta da pólvora possibilitaram o desenvolvimento de 
armas de precisão e longo alcance utilizadas nas guerras entre grupos humanos rivais.  

B) O fogo era utilizado como arma de caça e fonte de calor, além de permitir o cozimento 
dos alimentos e, posteriormente, a fundição de metais.  

C) Durante o período da pré-história, o fogo foi utilizado como energia para impulsionar 
os motores de máquinas simples, principalmente de uso agrícola.  

D) Para produzir e controlar o fogo, os grupos pré-históricos foram obrigados a se 
estabelecer em áreas próximas às fogueiras, deixando o nomadismo e iniciando o 
processo de sedentarização. 

D) A descoberta do fogo permitiu o desenvolvimento de atividades culturais, como o 
Teatro, que eram realizadas em volta da fogueira e desenvolveram-se rapidamente no 
período pré-histórico. 

 

2. (ETEC 2018) Localizado no sudeste do Piauí, o Parque Nacional da Serra da 
Capivara é um parque arqueológico inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial. 
Um conjunto de chapadas e vales abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras 
rupestres, além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Esses registros, inscritos 
nos paredões rochosos, representam uma grande variedade de temas e foram feitos 
por populações que habitaram a região há dezenas de milhares de anos. Seguramente, 
são os mais antigos registros humanos no continente americano. 

 

De acordo com o texto e a imagem, assinale a alternativa correta. 

A) Os vestígios de mais de dez mil anos encontrados no Piauí foram excluídos da lista 
do Patrimônio Mundial por terem sido ameaçados pelas queimadas que destruíram as 
chapadas. 

 



 
 

 

B) As chapadas e os vales do Piauí reúnem os mais antigos registros da presença 
humana no hemisfério sul, superando os registros africanos, que se acreditava serem 
os mais remotos. 

C) O Parque Nacional da Serra da Capivara é um sítio arqueológico que reúne registros 
da fauna brasileira feitos pelos europeus à época da chegada dos portugueses.  

D) As pinturas de animais, de cenas de caça e do cotidiano encontradas na Serra da 
Capivara estão entre os mais antigos registros feitos pelo homem nas Américas. 

E) As pinturas rupestres são importantes registros do cotidiano dos povos indígenas que 
habitavam a região amazônica há cerca de dois mil anos. 

 

2. (ETEC 2007)  Na Pré-História, o homem já criava animais, cultivava o solo e dispunha 
de objetos de metais, tais como lanças, ferramentas e machados.  

(Adaptado de:  acessado em: fev. 2007.) 

Com base nessas informações, foram formuladas algumas hipóteses. Escolha, na 
relação a seguir, as hipóteses compatíveis com aquela época.  

I. Houve domesticação e cultivo de plantas.  

II. Ocorreu melhoria na alimentação e na qualidade de vida das pessoas. 

III. Os alimentos eram transportados por navios.  

IV. A vida nômade teve início.  

 

É correto o que se afirma apenas em   

A) I e II.  

B) II e III.   

C) III e IV.   

D) I, II e III.   

E) II, III e IV. 

 

4. (IFSP 2016)   

Segundo o historiador Guglielmo, “o período mais longo e a mais antiga era da pré-
história é chamada de Paleolítico. Iniciou-se há pelo menos 2,5   milhões de anos, como 
atestam os instrumentos [...] encontrados no sítio de Hadar, Etiópia, e pode ser 
estendido há cerca de 10.000   anos”.  

(Fonte: GUGLIELMO, Antonio Roberto. A Pré-História. São Paulo: Brasiliense, 1999, p. 
35 e 36). 



 
 

 

Considerando a Pré-história e a passagem do texto, é correto o que se afirma em:  

A) Durante o Paleolítico Inferior ocorreu a produção dos primeiros instrumentos de 
pedra.    

B) Durante o Paleolítico Superior foi produzido os primeiros instrumentos de pedra.    

C) No decorrer da transição do Mesolítico para o Médio Paleolítico, ocorreu a produção 
dos primeiros instrumentos de pedra.    

D) Foi durante o Paleolítico Inferior que houve a produção dos primeiros instrumentos 
de ossos e chifres.     

E) Durante o Paleolítico Inferior houve a produção de lâminas e agulhas, que possibilitou 
o surgimento da Idade dos Metais. 

 

5. (ENEM 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, viam-se obrigados a transferir o 
acampamento para outro lugar. 

HALL, P.P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado). 

O texto refere-se ao movimento migratório denominado  

A) sedentarismo.    

B) transumância.    

C) êxodo rural.    

D) nomadismo.    

E) pendularismo.   

 

6. (ENEM 2007) 



 
 

 

Pintura rupestre da Toca do Pajaú – Pl Internet: www.betocelli.com. 

A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: 

A)  o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização 
o Brasil. 

B) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus 
membros. 

C) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do 
Brasil. 

D) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. 

E) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período 
colonial. 

 

7. (UFRGS 2006) A denominação "Revolução Neolítica", cunhada nos anos 60 pelo 
arqueólogo Gordon Childe refere-se a uma série de intensas transformações.  Entre 
essas mudanças, é correto citar  

A) a criação do poder politico centralizado associado ao domínio do poder religioso.  

B) o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo.  

C) a instituição privada das terras, com o cultivo de cereais e a criação de animais.  

D) o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição de papel produtivo 
relevante à mulher.  

E) a transição da economia de subsistência para uma economia industrial. 

 



 
 

GABARITO: 

1. B 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. E 

7. D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


