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ATIVIDADE 

Leia os textos e em seguida responda as questões solicitadas.  

 
TEMA 1                         INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE HISTÓRIA (RESUMO) 
 
CONCEITO DE HISTÓRIA 
 
História é uma ciência que investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução.  
O historiador grego Heródoto é considerado o "pai da História". A ele são atribuídas as primeiras 
pesquisas sobre o passado do homem. 
FONTES HISTÓRICAS 
Fontes históricas são os documentos que permitem ao historiador recontar e interpretar os 
fatos passados e reconstruir a história. 
As fontes históricas podem ser:   
escritas (livros, jornais, certidões de nascimento, testamentos) 
iconográficas (pinturas, gravuras, charges, desenhos, fotografias) 
orais (depoimentos, histórias tradicionais)  
materiais (vestígios de construções, instrumentos, utensílios e fósseis, restos petrificados de 
animais e vegetais) 
O TEMPO E AS UNIDADES DE MEDIDA 
 
Hora, dia, mês, ano e século são unidades de medida de tempo, foram criadas pelos seres 
humanos para organizar as tarefas do dia a dia. 
Os instrumentos de medição de tempo são os relógios, calendários, ampulhetas, etc. 
 
OS CALENDÁRIOS 
Existem vários tipos de calendários, pois cada povo tem sua forma de marcar o tempo, sendo 
que geralmente está relacionada a um acontecimento importante de sua cultura. 
Os cristãos, por exemplo, baseiam seu calendário de acordo com o nascimento de Cristo; os 
judeus se baseiam no período em que Deus criou o Universo (3760 a.C.); para os muçulmanos 
o marco inicial ocorreu quando houve a fuga de Maomé de Meca para Medina; alguns grupos 
marcam o tempo tendo como base a lua, as estrelas ,etc. 
O SÉCULO 
O calendário pode ser organizado em séculos, ou seja, em grupo de cem anos. Para indicar os 
séculos os historiadores geralmente utilizam os algarismos romanos (X, II, V etc.). 
Se a data que estiver sendo examinada terminar com dois zeros, o século então corresponde 
ao(s) primeiro(s) algarismo(s) que estiver à esquerda desse número. Exemplos: 
Ano 300 a.C.: O ano 300 a.C. está inserido no século III a.C., já que cortando os dois zeros, 300, 
resta o número 3. 
Ano 1700 d.C.: O ano 1700 d.C. está inserido no século XVII d.C., já que cortando os dois zeros, 
1700, resta o número 17. 
Mas quando o número não termina em dois zeros é só eliminar a unidade e a dezena que o 
compõe, somando o(s) algarismo(s) restante(s) ao número 1. Exemplos: 



Ano 1452 .: O ano 1452 está inserido no século XV a.C., já que eliminando a unidade e a dezena, 
1450, e somando o resto com 1, teremos 14+1=15. 
Ano 2001 d.C.: O ano 2001 d.C. está inserido no século XXI d.C., já que eliminando a unidade e 
a dezena, 2001, e somando o resto com 1, teremos 20+1=21. 
 Isso ocorre porque não contamos o ano zero em nosso calendário, iniciando a datação a partir 
do ano 1.  
LINHA DO TEMPO 
 É uma forma de organizar os acontecimentos históricos e tem a função de mostrar como os 
fatos se situam no decorrer do tempo.  
TEMPO HISTÓRICO E TEMPO CRONOLÓGICO 
Tempo histórico é medido através das transformações sociais, essas mudanças podem ser 
rápidas ou lentas.. Para facilitar o estudo dos acontecimentos os historiadores europeus 
dividiram a história em 5 períodos: Pré-História, História Antiga, Medieval, Moderna e 
Contemporânea.  
Tempo Cronológico é aquele definido pelos relógios e calendários. 
 
 
TEMA 2                                    TEORIAS SOBRE A ORIGEM DOS SERES VIVOS 
 
 Desde a Antiguidade, a origem da Terra e dos seres vivos que a habitam é uma questão que 
impressiona e preocupa os homens. Vários pesquisadores acreditam que a Terra tenha surgido 
há 4,6 bilhões de anos e que sua formação tenha se dado a partir de partículas de poeira e 
gases. Acreditam também que a superfície da Terra era um ambiente hostil, sem chances para 
o aparecimento de qualquer organismo vivo. À medida que o tempo passou, as condições na 
Terra melhoraram muito, dando condições para que surgisse a vida em nosso planeta. 
Mas, afinal, como surgiu a vida em nosso planeta? 
 Antigamente, todos acreditavam na Teoria da geração espontânea, também conhecida 
como Teoria da abiogênese, que defendia que os seres vivos surgiam a partir da matéria bruta. 
Muitos cientistas fizeram experiências tentando provar essa teoria e houve até “receita” para 
se produzir seres vivos. 
 Da mesma forma que havia cientistas que defendiam a teoria da abiogênese, também havia 
cientistas que duvidavam dessa teoria, um deles foi o médico italiano Francesco Redi, que por 
meio de experimentos provou que a vida surgia de um organismo preexistente. Todavia, foi no 
século XIX que a teoria da abiogênese foi sepultada de vez com dois avanços muito importantes, 
os experimentos do cientista francês Louis Pasteur e a teoria evolucionista de Charles Darwin, 
que admitia uma ancestralidade comum para todos os seres vivos. 
 Com a queda da teoria da abiogênese, a teoria da biogênese ganhou força e a seguinte questão 
foi levantada: Se os seres vivos surgiram a partir de outros, como o primeiro ser vivo surgiu na 
Terra?  
Três hipóteses sobre a origem da vida foram propostas: 
→ Origem por criação divina (criacionismo): a mais antiga das hipóteses. Seus defensores 
acreditam que um ser divino criou todas as espécies de vida existentes no planeta. 
→ Origem extraterrestre: também chamada de panspermia. Seus defensores acreditam que a 
vida na Terra tenha surgido a partir de elementos ou seres vindos de outros planetas. 
→ Origem por evolução química: também conhecida como teoria da evolução 
química ou teoria da evolução molecular. É a hipótese mais aceita no meio científico. 
A teoria da evolução das espécies tem como principal articulador o naturalista britânico Charles 
Darwin (1809-1882) sendo o conjunto de suas teorias evolutivas nomeada de "Darwinismo". 
Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que 
modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies 
mais simples que viveram antigamente. 

https://www.todamateria.com.br/charles-darwin/
https://www.todamateria.com.br/charles-darwin/
https://www.todamateria.com.br/darwinismo/


A seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, 
somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente, são capazes de sobreviver, se 
reproduzir e gerar descendentes. 
               
          TEMA 3                                           PRÉ- HISTÓRIA (RESUMO) 
 
O período que vai do aparecimento dos seres humanos na Terra até o desenvolvimento da 
escrita, cerca de 4.000 anos a.C., é chamado por muitos historiadores de pré-história. 
A denominação pré-história começou a ser utilizada no século XIX. Nessa época, acreditava-se 
que só era possível recuperar a história de qualquer sociedade se ela dominasse a escrita. 
O registro escrito era, então, considerado a única fonte confiável das experiências humanas. A 
tradição oral, as pinturas, os objetos de uso cotidiano, por exemplo, representavam fontes 
secundárias e pouco confiáveis. 
Assim, a escrita passou a ser o marco divisório entre sociedades históricas (que dominavam a 
escrita) e pré-históricas (que não dominavam a escrita). 
Pré-história ou História dos povos pré-letrados. 
 

Divisão dos períodos da Pré-História 
 

    A história dos povos pré-letrados é usualmente dividida em três períodos: 
 
Paleolítico ou Período da Pedra Lascada: se estendeu da origem do homem até 
aproximadamente 10.000 a.C., isto é, por cerca de três milhões de anos. A sociedade paleolítica 
caracterizou-se pela busca de subsistência, ou seja, o homem procurava tudo o que era 
necessário para sustentar a vida por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos, sementes e 
raízes, e da confecção e utilização de objetos de pedra lascada, ossos e dentes de animais. Por 
isso, o Período Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra Lascada. 

 

 

 

 

Nessas sociedades, os homens e as mulheres viviam em bandos, dividindo o 

espaço e as tarefas. Para se protegerem do frio, da chuva, e dos animais ferozes, 

buscavam abrigo nas cavernas ou reentrâncias de rochas, daí a denominação 

"homens das cavernas". 

Alguns estudiosos acreditam que eles tenham também construído tendas de pele 

ou cabanas. Uma conquista fundamental do homem paleolítico ocorreu há cerca 

de 500 mil anos: o uso do fogo. 

É possível que, a princípio, o fogo tenha sido obtido pela queda de raios. Mas, 

com o tempo,  eles aprenderam a obter o fogo por meio do atrito de pedra ou de 

pedaços de madeira. Sem dúvida, o fogo foi muito útil para essas pessoas: 

protegia contra o frio; aquecia os alimentos e ajudava a espantar os animais. 

 
As marcas da presença humana do Período Paleolítico podem ser vistas até hoje em pinturas 
rupestres encontradas em cavernas como as de Altamira (Espanha), de Lascaux (França) e do 
município de São Raimundo Nonato, no Piauí (Brasil), entre vários outros lugares, nos quais 
esses seres humanos desenhavam cenas de seu cotidiano. Além dessas pinturas, eles 
produziam algumas peças de artesanato bastante rudimentares. Vestiam-se de peles e couros 
de animais que conseguiam abater com suas armas rudimentares. 
Neolítico ou Período da Pedra Polida: teve início em mais ou menos 10.000 a.C. e se prolongou 
até mais ou menos 5.000 a.C. No Período Neolítico, os humanos aprenderam a domesticar os 
animais e a praticar a agricultura, isto é, a cultivar os alimentos. Além disso, nesse período, eles 

https://www.todamateria.com.br/selecao-natural/


passaram a dominar a técnica de polir a pedra para a fabricação de instrumentos. Por isso, esse 
período é conhecido também como a Idade da Pedra Polida. 
Essas transformações mudaram a forma de viver desses grupos humanos. Eles já não 
precisavam mais mudar-se constantemente para encontrar comida e foram se tornando 
sedentários, isto é, ficavam um longo tempo em um mesmo lugar esperando a hora de colher 
os vegetais que haviam plantado. Enquanto esperavam, dedicavam-se a outras atividades como 
a construção de casas, o trabalho com o barro e a argila, a fabricação d de cestos e tecidos e 
também de ferramentas. 
 Idade dos Metais: iniciada em mais ou menos 5.000 a.C. e encerrada por volta de 4.000 a.C., 
com a descoberta da técnica para a fabricação de diversos utensílios com metais. O cobre foi o 
primeiro metal usado pelo ser humano que, mais tarde, aprendeu a misturá-lo ao estanho para, 
assim, obter o bronze, que era mais resistente. Mais tarde, aprendeu-se a lidar com ferro.  
Durante esse período, as pequenas aldeias de agricultores transformaram-se em núcleos 
urbanos, submetidas à autoridade política de um chefe. As primeiras cidades nasceram no 
Oriente Médio. Biblos, no atual Líbano, é considerada a cidade mais antiga do mundo. Há quase 
7.000 anos, surgiu uma das primeiras cidades – Çatal Hüyük, no centro-sul da Turquia. Essa 
cidade foi habitada por mais de 700 anos e lá eram cultivados trigo, cevada, ervilha. 
  Os estudos indicam que provavelmente seus habitantes produziam também um tipo especial 
de cerveja. Apesar da caça ser uma atividade importante, os seus moradores também criavam 
ovelhas e gado para alimentação e vestimentas. Além disso, em Çatal Hüyük, o artesanato e a 
fabricação de jóias eram bem desenvolvidos. 

 
https://www.suapesquisa.com/historia/conceito_historia.htm 
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Exercícios – História – TAP IV 
 
1. Você já parou para pensar que temos horário para tudo: fazer as refeições, ir para a escola, 
chegar em casa? Quando alguém quer dizer que se atrasou, é comum ouvirmos a expressão 
“perdi a hora”. 
Todas as nossas ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época em que o tempo 
e suas medições são parte importante do cotidiano. 
A maneira como cada sociedade conta o tempo está relacionada com seu modo de usá-lo. E 
assim como existem diversas formas de contar o tempo, há diversos modos de vida convivendo 
em uma mesma época. 
a) Quais são os objetos que o ser humano usa para medir o tempo? 
b) Que mudanças acontecem na natureza e que nos fazem perceber a passagem do tempo? 
c) Qual a importância do calendário? 
d) O que demora mais para passar: cinco minutos no recreio da escola ou cinco minutos na 
cadeira de um dentista? Por quê? 
 
2. História é a ciência que: 
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; 
e) estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo 
 
3. Dentre as opções abaixo, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? 
a) Diários, jornais e leis.  

https://historiadigital.org/resumos/resumo-introducao-a-historia/


b) Pinturas, utensílios domésticos e certidões de nascimento. 
c) Revistas, livros e vestimentas. 
d) Brinquedos, documentos e móveis. 
e) Cartões-postais, fósseis e lendas. 
 
4. Vimos que para contar o tempo, o homem criou o calendário. Marque a opção incorreta: 
a) Todos povos do planeta utilizam o mesmo calendário. 
b) Em diferentes épocas as sociedades inventaram formas diferentes de medir e registrar a 
passagem do tempo. 
c) A palavra calendário origina-se do latim calenda, nome dado pelos romanos ao primeiro dia 
do mês, que era o dia da cobrança dos impostos. 
d) O calendário de Júlio César, com 365 dias e 6 horas, é bem próximo do ano solar com 365 
dias, 5 horas e 49 minutos. 
 
5. A qual século pertencem as datas abaixo? 
a)1789:  
b)1889:  
c) 4000 a.C.:  
d) 476: 
e) 1500: 
 
6. Tendo em vista que a teoria Evolucionista é a mais aceita para a explicação da origem dos 
seres humanos, em qual das opções abaixo se encontra o nome do principal cientista que a 
defendia? 
a)Leonardo da Vinci 
b)Albert Einstein 
c)Galileu Galilei 
d)Nicolau Copérnico 
e)Charles Darwin 
 
7) Em nossas aulas descobrimos que o homem atual pertence à espécie: 
a) homo sapiens 
b) australopithecus 
c) homo habilis 
d) homo erectus 
e) nenhuma das alternativas 
 
8) As afirmativas abaixo apresentam características dos seres humanos que viviam na pré-
história. Assinale (P) para aqueles que se referem ao período Paleolítico e (N) para aqueles que 
se referem ao Neolítico. 
(  ) Tornaram-se sedentários, geralmente às margens de rios. 
(  ) Viviam em bandos, sem constituírem famílias. 
(  ) Eram nômades e sobreviviam da pesca, coleta e caça de pequenos animais. 
(  ) Passaram a domesticar animais que forneciam couro, leite e carne. 
(  ) Desenvolveram técnicas agrícolas que permitiram o aumento da produção. 
(  ) Produziam instrumentos rústicos de madeira, ossos e pedras lascadas. 
 

https://regininha-atividadesescolares.blogspot.com 
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