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Lista de Exercício 2 - História 

1) Leia as informações da primeira coluna e as relacione corretamente aos calendários indicados na segunda 

coluna: 

I) Nascimento de Cristo.                 

II) Fuga de Maomé para Medina.  

III) Criação do mundo de acordo com seus antepassados. 
 

A sequência correta é:  

a) c - a - b 

b) b - c - a 

c) a - b - c 

d) b - a – c 

 

2) Leia a afirmação a seguir: 
 

Somente os povos que possuem um sistema de escrita possuem História, pois é somente por meio da escrita que 

podemos decifrar o passado. 
 

Essa afirmação está:  
 

a) incorreta, pois são diversas as fontes que permitem entender os aspectos do passado, como os desenhos feitos 

em cavernas, as histórias contadas pelos mais velhos, os objetos encontrados em escavações entre outros. 

b) correta, pois somente os documentos escritos contam a verdade. 

c) incorreta, já que os documentos escritos não revelam nada sobre o passado. 

d) parcialmente correta, pois, além dos documentos escritos, os historiadores utilizam filmes como fonte 

documental. 

e) incorreta, pois são duas as fontes para o historiador: a escrita e os documentários de televisão. 
 

3) Durante muito tempo se afirmou que a História estuda os grandes feitos da humanidade. Esse é um conceito 

ultrapassado, pois:  

a) História estuda apenas as permanências, ou seja, aquilo que não mudou na maneira de ser do homem ao longo 

dos tempos. 

b) a História estuda apenas as mudanças ocorridas nas sociedades humanas. 

c) a História estuda as mudanças e as permanências ocorridas na sociedade no decorrer dos tempos. 

d) a História estuda o ambiente em que a raça humana se desenvolveu. 

4) A História estuda:  

a) apenas os aspectos econômicos das sociedades humanas. 

b) apenas os aspectos políticos das sociedades humanas. 

c) apenas os aspectos culturais das sociedades humanas. 

d) os aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais das sociedades humanas. 

 

5) Analise as sentenças abaixo e assinale aquela que melhor define o conceito de fontes históricas.  

a) Fontes históricas são vestígios escritos deixados pelo homem ao longo do tempo. 

b) Fontes históricas são vestígios escritos e não escritos deixados pelos vencedores, reis, presidentes, generais. 

c) Fontes históricas são os vestígios não escritos deixados pelo homem em sua passagem pela Terra. 

(   ) Marca o início do calendário muçulmano 

(   ) Marca o início do calendário judeu  

(   ) Marca o início do calendário cristão 

 



d) Fontes históricas são todos os vestígios escritos e não escritos deixados pelo homem em sua passagem pela 

Terra. 

6) Escolha a alternativa que melhor define o tempo 

a) O tempo só pode ser compreendido de uma forma, mas tem diferentes nomes. 

b) Existem diversas formas de compreender o tempo, existindo o tempo dos eventos naturais, chamado tempo da 

natureza, o tempo que pode ser medido por calendários e relógios, conhecido como tempo cronológico, e o tempo 

histórico, que está associado aos eventos históricos. 

c) O tempo pode ser classificado em cronológico e histórico, e os dois possuem os mesmos ritmos e durações. 

d) O tempo é o evento natural medido por meio dos relógios e calendários. 

e) O tempo é definido como histórico e pode ser medido pelos ciclos da natureza e pelo envelhecimento das 

pessoas. 

7) O século é uma unidade de tempo importante para os historiadores e o estudo da história, por isso é importante 

que se aprenda a identificá-los corretamente. Observe os eventos abaixo relacionados e identifique corretamente 

o século em que ocorreram:  

Ano/ Evento                    Século 

Ano 1: Nascimento de Cristo.    _________________________ 

Ano 753: Fundação de Roma.    _________________________ 

3000 a.C: Invenção da escrita.               ________________________ 

476: Queda de Roma.     ________________________ 

1945: Fim da Segunda Guerra Mundial.             _________________________ 

1789: Início da Revolução Francesa.                        ________________________ 

1822: Independência política do Brasil.                   __________________________ 

1888: final legal da escravidão do Brasil.                  __________________________ 

 

8) Ponha as datas acima em ordem cronológica: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9) Analise a expressão a seguir para responder: porque é importante estudar história? 

A história é a mestra da vida. Estudar História é adquirir consciência da trajetória humana. Raciocinar 

historicamente é perceber que o presente não se explica só pelo presente: é necessário encarar o presente como 

sendo ligado ao processo que o produziu, portanto, estudar história é importante porque  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

10) O filósofo alemão Karl Marx disse, “Os homens fazem a história, só não sabem que a fazem.” Segundo essa 

afirmação, responda:  

a) O que o filósofo quis dizer ________________________________________________________ 

b) Quem é o agente/ator da história? _________________________________________________________ 



 


