
 
 
 
 
 

 

 
Questão nº 1 (1,5) 

Estudamos sobre a origem do mundo e dos seres humanos, e que grande parte das explicações da 

nossa origem está relacionada com histórias cheias de fantasias e de elementos sobrenaturais, 

cada um de acordo com a realidade e a cultura do povo que a criou. De acordo com nossos 

estudos relacione cada povo ao seu mito de criação da origem do mundo e do ser humano:  

1- Kamaiurá 

2- Olmecas 

3- Iorubás 

4- Chineses antigos 

5- Gregos antigos 

             Acreditavam que o mundo e todas as coisas que fazem parte dele nasceram de um 

único ovo cósmico e do gigante Pan Ku 

            O homem foi criado através da lama do fundo do rio por Oxalá com a ajuda de Nanã. 

Acreditavam em orixás. 

             Era dos deuses que habitavam o Olimpo. Os titãs Epimeteu e Prometeu foram 

encarregados pelos deuses de criar os seres que habitariam a Terra. 

             O mundo e os seres que nela habitam foram criados por uma Serpente Emplumada. 

             Mavutsinim cansado de viver só transformou uma concha em mulher. A origem do 

mundo e dos seres humanos é atribuída à ação de um herói poderoso. 

_______________________________________________________________________________ 

Leia o texto abaixo para responder as questões 2 e 3.  

Deuses da Mitologia Africana – Povo Iorubá 

Antes de tudo, é necessário esclarecer que apesar de serem popularmente chamados de deuses, 
os orixás não são considerados como tal. Uma vez que Olorum é tido como o deus supremo do 
Iorubá, os orixás são considerados ancestrais divinizados após a morte. 
Um dos orixás que estudamos é o Olorum também chamado de Olodumaré, é o senhor do céu, o 
deus supremo, criador de tudo, inclusive das outras divindades, sendo considerado o pai delas. 
Criou a terra, a água, todas as espécies de vida, além do espírito. Por isso mesmo tem poder sobre 
todas as coisas criadas. Não aceita presentes, pois está acima de todas as coisas materiais. Se ele 
não tivesse permitido, Odudua não poderia ter gerado o mundo, nem Oxalá poderia ter dado vida 
aos homens. 

(Texto adaptado para fins didáticos) 

 

Questão nº 2 (0,5) 

 

De acordo com o texto acima como é chamado o deus supremo do povo Iorubá? 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Questão nº 3 (1,0) 

Olorum é considerado um orixá de extrema importância na cultura Iorubá. Retire do texto o trecho 

que comprova a importância de Olorum para esse povo. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Questão nº 4 (0,5) 

Conforme nossos estudos sobre os primeiros povoadores da Terra, qual o nome do primeiro 

ancestral do homem? 

a) Australopithecus 

b) Homo Erectus 

c) Homo Habilis 

d) Homo Sapiens 

________________________________________________________________________________ 
Questão nº 5 (0,5) 

Pertencemos a uma espécie chamada de Homo sapiens sapiens, identificado como como o 
“humano que sabe que sabe”, aquele que tem consciência de sua sabedoria. Como base nessa 
informação, responda: 
Quais atividades realizadas em nosso dia a dia podem exemplificar o significado de Homo sapiens 
sapiens? 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Questão nº 6 (1,0) 

Observe o mapa ao lado e responda: 
 
a) De acordo com o mapa qual país é 

considerado o berço da humanidade? 
 

__________________________________ 
 
b) Podemos afirmar que o Homo sapiens 

migrou para outros países? Justifique 
sua resposta? 
 

__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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