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Lista de Exercício 1 - História
1) Nós vimos em nossas aulas, a diferença entre tempos cronológico e histórico. Nas frases abaixo, assinale
corretamente com a letra (C) aquele que se refere ao cronológico e com a letra (H) aquele que se refere ao tempo
histórico.
( ) Tempo registrado em calendários, que pode ser agrupado em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos,
milênios.
( ) Forma de contagem do tempo utilizada para marcar as ações humanas na Terra, analisando ações de grupos
humanos e suas interferências no espaço geográfico, na vida política, econômica, social, educacional, etc...
2) Nós vimos em nossas aulas que o tempo cronológico pode ser dividido de diversas formas, como meses, anos,
séculos e milênios. Analise os fatos históricos abaixo e cite a qual século ele pertence:
a) Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, em 1969, no século ________
b) Pedro Alvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, no século ________
c) Bárbaros invadiram e derrubaram o Império Romano do Ocidente em 476, no século ________
d) As Torres Gêmeas sofreram um ataque terrorista em 2001, no século ________
e) A Primeira Guerra Mundial abalou o mundo e começou em 1914, no século ________
f) A Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, em 1888, no século ________
3) Utilizando a regrinha estudada, descubra a que séculos pertencem os anos seguintes:
a) 1996_________
c) 1000_______
e) 330 a.C__________
g) 1500_________

b) 1800_________
d) 716________
f) 2000________
h) 23 a.C_________

4) Leia o texto abaixo depois responda às perguntas:
Os idosos
Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter passado por várias experiências
e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de
partilhar toda essa memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo.
Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar informações sobre o passado. Mais
do que isso, é a chance de preservar testemunhos e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram
a oportunidade de registrar seu modo de vida, sua história.
Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte:
a) Oral
b) Textual
c) Visual
d) Mídia interativa
5) Podemos afirmar que existem povos sem cultura? Por quê?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6) História é a ciência que (marque apenas uma):
a) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra;
b) se fundamenta unicamente em documentos escritos;
c) estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou;
d) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade.
7) De acordo com a divisão tradicional da História, a divisão cronológica correta dos períodos históricos é:
a) Pré-História, Idade Antiga, Idade Contemporânea, Idade Média, e Idade Moderna.
b) Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
c) Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, e Idade Contemporânea.
d) Idade Contemporânea, Idade Moderna, Idade Antiga e Idade Média.
e) Pré-História, Idade Contemporânea, Idade Moderna, Idade Média e Idade Antiga

8) Leitura e análise do texto:
Calendário indígena
Janeiro, mês de milho. Julho, mês de periquito.
Fevereiro, mês de abóbora. Agosto, mês de tracajá.
Março, mês de batata. Setembro, mês de “Kuarup”.
Abril, mês de curso [d’água]. Outubro, mês de pequi.
Maio, mês de banana. Novembro, mês da chuva.
Junho, mês de timbó. Dezembro, mês de melancia.
Tawala Trumai. Geografia indígena: Parque indígena do Xingu. São Paulo/Brasília: ISA/MEC/PNUD, 1996. p. 53

A partir da leitura do poema, escreva no espaço a seguir os elementos utilizados por esse grupo indígena para a
marcação do tempo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9) O historiador é uma peça fundamental em todo o tipo de cultura. Ele retira e preserva os tesouros do passado,
interpreta a História, aprofunda o conhecimento do presente. Um povo sem História, e sem o historiador, é um
povo sem memória.
Sobre a arte de escrever a História e sobre o trabalho dos historiadores, assinale a afirmativa CORRETA:
a) Os fatos do passado pesquisados pelo historiador são apresentados de forma definitiva, pois a História nunca
muda.
b) A produção crítica da História consiste em selecionar documentos oficiais (produzidos pelo governo), apurar
os fatos históricos, encadeá-los em ordem cronológica e descrevê-los.
c) O historiador não é um homem neutro. Ele sofre as influências de sua época. Por isso, o pesquisador da História
não deve ter a pretensão de fixar verdades eternas.
d) Como o historiador muitas vezes trabalha com material produzido há vários séculos, sua interpretação do
passado não sofre a interferência do presente.
10) Assinale F para as afirmações falsas e V para as verdadeiras:
A) Fonte histórica é todo vestígio deixado por pessoas que viveram em tempos passados. (

)

B) Os historiadores acreditam em verdades absolutas, pois pesquisas e estudos buscam fornecer uma versão única
e definitiva de um acontecimento. ( )
C) Escritos oficiais e particulares, construções, cartas, depoimentos, pinturas, etc., são considerados fontes
históricas. ( )
D) A arqueologia é a única área do conhecimento que pode ajudar o historiador. (

)

