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Leia os textos com muita atenção e responda às questões propostas.  

 

Texto I 

IDADE DOS METAIS 

 

 Com a descoberta da fusão de metais (metalurgia), minérios como o cobre, o bronze e o ferro passaram a 

substituir a pedra, como ferramentas, utensílios e armas. Assim, a humanidade deu um grande passo tecnológico, 

iniciando-se uma nova era, chamada Idade dos Metais. Os instrumentos tornaram-se mais eficientes, mais cortantes, mais 

resistentes e mais fáceis de ser manipulados.  A metalurgia surgiu, em diferentes períodos, em várias localidades 

distribuídas em uma extensa área, compreendida entre o Egito e a Índia. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, mas, 

por ser mole, acabou sendo abandonado para a fabricação de ferramentas e armas. Posteriormente, foi produzido o bronze, 

uma liga de cobre e estanho, mais duro e resistente do que o cobre. A construção de fornos que alcançaram a temperatura 

de 1100 °C permitiu o fuso do minério de ferro e seu uso como matéria-prima para a produção, principalmente, de armas.  

(BARBEIRO, Heródoto. Novo panorama da história. São Paulo: IBEP, 2010.) 

 

Texto II 

Arqueólogos ingleses descobrem casas da Idade do Bronze 

 

De acordo com pesquisadores, habitações foram construídas entre os anos 1000 e 800 a.C. Pesquisadores 

ingleses descobriram casas que, de acordo com a Universidade de Cambridge, “podem ser as habitações mais bem 

conservadas da Idade de Bronze já encontradas no Reino Unido". Uma reportagem da BBC informa que as casas 

circulares são de madeira e foram construídas sobre palafitas. Elas seriam parte de uma colônia próxima à pedreira Must 

Farm, atualmente estudada por arqueólogos, no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra. (...) De acordo com as 

primeiras análises, um incêndio teria destruído as palafitas, fazendo com que os restos das casas caíssem em um rio, onde 

o lodo ajudou a preservar o conteúdo. Os pesquisadores encontraram panelas com comida no interior e roupas da época. 

Uma escavação anterior num sítio arqueológico próximo já havia revelado jarras, xícaras e taças construídas no mesmo 

período. Atualmente, os arqueólogos estão escavando as próprias habitações, que podem ser danificadas caso o nível da 

água do local baixe no futuro, expondo as casas à ação do tempo. (...) A Idade do Bronze foi um período que compreendeu 

os anos entre 3200 a.C. e 800 a.C. Os historiadores estimam que começou na Grécia e na China, quando o ser humano 

passou a misturar estanho e cobre, produzindo o bronze, que passou a ser utilizado na fabricação de armaduras, 

capacetes, espadas, martelos e outras ferramentas domésticas. O período findou por causo do início da Idade do Ferro, 

metal que substituiu o bronze. (Disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Politica/noticia/2016/01/arqueologos-ingleses-descobrem-casas-da-idade-do-

bronze.html acesso em: 26/01/2017)  

 

Texto III 

IDADE DO BRONZE – 3000 A.C.: Nova era de força e durabilidade 

 

O bronze – liga de cobre e arsênio ou de cobre e estanho – foi inicialmente produzido na região da Mesopotâmia 

(atual Oriente Médio). Acredita-se que sua descoberta também tenha sido acidental: quando ferreiros lançaram ao fogo um 

minério de cobre que, por sorte, estava “contaminado” por arsênio ou estanho. A presença desses compostos aumentou 

bastante a durabilidade do cobre, fazendo do bronze um metal muito mais duro e resistente. A introdução do bronze surtiu 

tal efeito no mundo que é o marco definitivo para o fim da Idade da Pedra. 

Da mesma forma como ocorria com o minério de cobre, o bronze em estado bruto era obtido por meio da chamada 

mineração de superfície, sendo retirado de minas ou cavernas com até 100 metros de profundidade. Fornos mais 

elaborados, com paredes de pedra, permitiam atingir temperaturas de até 1200 ºC. Mas a novidade era a própria liga dos 

metais: derretido o minério, a união dos dois materiais gerava um novo metal, de qualidade bem superior. O bronze líquido 

era colocado em moldes de pedra, já no formato do objeto desejado. Após o endurecimento do material, os artesãos batiam 

nos recipientes de pedra para retirar as peças. No caso de objetos mais complexos, eram usados vários moldes em 

conjunto. 
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Texto IV 

IDADE DO FERRO – 1200 A.C.: O metal abundante que reinou no lugar do bronze 

 

A produção do ferro começou na região da Anatólia (atual Turquia). Sua descoberta também é um mistério. Uma 

hipótese é a de que, involuntariamente, rochas com minério de ferro tenham sido colocadas em fornos para auxiliar no 

derretimento de outros metais, deixando pedaços de ferro derretido como resquício. Seja como for, o ferro se espalhou 

rapidamente, trazendo impactos profundos. Por exemplo, impulsionou a formação das primeiras cidades e passou a armar 

camadas sociais que até então não tinham acesso a esse aparato. Não há evidências claras de quando e de como sua 

extração foi descoberta. Mas, assim como seus antecessores, o ferro era retirado de depósitos e minas superficiais, só que, 

no seu caso, em escala muito maior. O minério de ferro era colocado junto com carvão numa forja. Mas, como as forjas não 

atingiam o ponto suficiente para fundir o ferro (1530ºC), obtia-se um material cheio de impurezas. Então, o ferreiro 

trabalhava sobre esse material, variando a temperatura, até obter um metal de qualidade. Os objetos já ganhavam forma 

quase definitiva com as bordoadas durante o processo de fundição. No acabamento, as irregularidades eram corrigidas e, 

com o polimento, garantia-se o brilho das peças. 

Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br/historia/como-eram-produzidos-os-primeiros-objetos-metalicos-criados-pelo-

homem/ acesso em: 26/01/2017  

  

1) Sobre a Idade dos Metais, na transição entre a Pré-História e a História, responda: 

 

A) Qual foi a principal inovação tecnológica? 

 

 

 

 

B) Quais foram as consequências dessa inovação para as sociedades? Exemplifique com trechos dos textos.  

 

 

 

 

 

 

2) Observe a imagem a seguir. 

 
 

Na Pré-História (Idade dos Metais - 3000 a.C.), o homem já criava animais, cultivava o solo e dispunha de objetos 

de metais, tais como lanças, ferramentas e machados. Qual é a consequência direta decorrida da fundição dos 

metais? 

 

a) Houve domesticação e cultivo de plantas. 

b) Ocorreu a piora na alimentação e na qualidade de vida das pessoas. 

c) Os alimentos eram transportados por navios. 

d) A vida nômade teve início. 

e) Houve o aperfeiçoamento de armas e ferramentas. 



 
3) Observando as imagens feitas de bronze e as informações do texto, julgue as afirmações a seguir: 

 

                   
 

I. São substâncias puras (    ). 

II. É uma mistura homogênea (    ). 

III. O cobre foi substituído pelo ferro na fabricação de armaduras, capacetes, espadas e martelos (   ). 

IV. Quando misturamos os metais fundidos e obtemos o cobre, dizemos que ocorreu uma transformação química. 

Cu + Sn  Cu + Sn    ou    Cu + As   Cu + As (    ) 

V. Para separar os metais que constituem o cobre, podemos usar a técnica de fusão fracionada (   ).  

 

4) Segundo os textos, a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Qual a razão 

para que a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após a do cobre ou do estanho? 

 

 

 

 

 

5) A Mina da Passagem se autodeclara como a maior mina do mundo aberta à visitação. Acredita-se que do interior 

da Mina da Passagem tenha sido retirado mais de 35 toneladas de ouro. O lugar é uma verdadeira volta ao 

passado, quando o comércio de Ouro Preto, entre os séculos XVIII e XX, era voltado para a busca de metais e 

pedras preciosas. O túnel de visitação é bem maior que as outras minas de Ouro Preto com 315 metros de 

extensão a aventura acontece em um antigo carrinho utilizado pelos mineradores. A visita à mina tem duração 

média de 1h e, durante o passeio. Calcule a velocidade média em do carrinho durante o passeio: 

 

a) 6,15 m/s 

b) 5,25 m/s 

c) 4,5 m/s 

d) 7,8 m/s 

e) 4,25 m/s 

 

 

 

6) (UERJ – 2017) O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) acarretou o 

derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de 

um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama 

levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse 

percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. 

 

Com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média de deslocamento da lama, do local onde 

ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar, em km/h, corresponde aproximadamente: 

 

a) 1,6 

b) 2,1 

c) 3,8 

d) 4,6 

e) 5,2 

 

 

 BOA SORTE! 


