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            “A INCOMPREENSÃO DO PRESENTE NASCE DA IGNORÂNCIA DO PASSADO”. 
                                                                                               (Marc Bloch – Historiador) 
 

01. A partir da frase acima  produza um texto. (mínimo de 10 linhas) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

02. Elabore seu conceito de História. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

03. Numere a que tipo de fonte pertence estes documentos. 

1-Fontes escritas  

2-Fontes visuais 

3-Fontes materiais 

4-Fontes orais 

 

(    ) Moedas                                     (    ) Gravuras 

(    ) Jornais                                      (    ) Desenhos 

(    ) Brinquedos                                (    ) Gravações         

(    ) Fotos                                        (    ) Leis 

  

04. “A conquista e domesticação do fogo foram de suma importância no processo de humanização. 

Entre 400 e 300 mil anos, há indícios de que os homens soubessem controlá-lo e provocá-lo. 

Note bem, uma coisa é o fogo provocado por um raio, outra é o fogo produzido 

intencionalmente pela combustão decorrente da madeira friccionada ou da madeira batida 

contra a pedra.” Logo podemos concluir que: 

a) Para afugentar os animais ferozes. 

b) Para aquecer-se no inverno e dominar outros povos. 

c) Para cozinhar e aquecer-se nas cavernas. 

d) A descoberta do fogo para o homem primitivo fez com que ele aprendesse a utilizá-lo em 

seu proveito.  Servindo para afastar os predadores, aquece-lo durante o inverno, cozinhar 

os alimentos em fogueiras e derreter os minérios descobertos por ele. 

 

http://www.tomasdeaquino.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Predador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fogueira
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05. A arte dos primeiros homens tinha função mágica, ou seja, fazia parte de um ritual para 

facilitar a caçada ou para afastar animais ferozes. Isso era tarefa de todos os dias, e sempre 

muito difícil, porque as armas de ataque eram frágeis e precárias. Essa manifestação cultural 

do homem primitivo chama-se?       

a) Arte Geral                                                                                                                      

b) Arte Rupestre 

c) Arte Rústica 

d) Arte Rude 

 

 06. Inicialmente, por viver da caça, da pesca e da coleta de frutas e raízes, o homem vivia se 

deslocando de uma região para outra, em busca de alimentos. Por isso, os homens do 

Paleolítico eram: 

a) Viviam em cidades.                                                                                     

b) Eram sedentários. 

c) Viviam em casas chamadas palafitas. 

d) Eram nômades. 

 

07. A História é uma ciência que estuda as sociedades humanas através do tempo. Por isso a 

História é importante por que: 

a) é bom estudar o passado pelo passado. 

b) a História se restringe aos feitos dos grandes heróis. 

c) o conhecimento do passado ajuda a melhor entender o presente.                                   

d) podemos usar o conhecimento para tirar vantagens em tudo. 

 

08. Justifique a seguinte afirmação: “A história não precisa ser exata”. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

09. Qual  a importância  de conhecer a história da sociedade em que vivemos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Apresente a divisão da História. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

www.tomasdeaquino.com.br  A BELEZA DA VIDA É APRENDER  

 

3 

 
TD de História  – 1ª Série – 1ª Etapa - 2021 

 

11. A partir da leitura do texto abaixo, registre sua impressão a respeito da retomada dos ideais 

nazistas. 

 
Escândalo, sim, pois era evidente que uma marcha de homens brancos empunhando tochas e 

entoando slogans racistas e antissemitas em pleno 2017 fazia soar mais do que o alarme 

amarelo do ridículo e acionava o vermelho do perigo. Se não por outros motivos, bem, pela 

prosaica e pessoalíssima razão de que na semana anterior, na estreia desta coluna, eu falava 

justamente sobre a fragilidade de nossos avanços morais e sobre a impossibilidade mesma de 

pensarmos em progresso nesse domínio: quando julgamos ter superado uma prática ou uma 

ideia abjeta, como a tortura ou as doutrinas de supremacia racial, elas ressurgem renovadas 

ou em precário disfarce, para surpresa de quem as julgava vencidas pela marcha da razão e 

da história. À assustadora marcha noturna do evento que ficou conhecido como “Unite the 

Right“, seguiram-se as consequências como que inexoráveis daquela noite já para sempre 

macabra: no grande ato realizado pela chamada “Alt Right”, nas ruas da geralmente pacata 

Charlottesville, as mesmas bandeiras que desde o século XIX representaram os linchamentos 

odiosos, os brutais assassinatos, as indizíveis torturas e a suprema aberração do racismo 

branco sulista – estas mesmas, as bandeiras da Ku Klux Klan – ressurgiram, erguidas com 

orgulho por cidadãos comuns, voluntários da ignomínia e da abjeção de um passado infame 

que a maior democracia do mundo jamais conseguiu superar, talvez nem mesmo 

entender. Lado a lado a esses símbolos de um passado racista, homens e mulheres comuns, 

cidadãos americanos, traziam bandeiras nazistas, ciosos de suas suásticas pretas, e, peito 

arfante, lançavam seus gritos de ódio contra negros, gays e judeus. WOLF, Eduardo. Racismo, 

supremacia branca e neonazismo: o passado bate à porta.  
O Estado de S. Paulo. Disponível em: https://estadodaarte.estadao.com.br/wolfianas-n-2-racismo-supremacia-branca-
e-neonazismo-o-passado-bate-a-porta/. (acesso: em 02/02/2020) 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Excelente exercício! 

 

 

 

 

 

https://estadodaarte.estadao.com.br/ditaduras-tortura-progresso-moral/
https://estadodaarte.estadao.com.br/wolfianas-n-2-racismo-supremacia-branca-e-neonazismo-o-passado-bate-a-porta/
https://estadodaarte.estadao.com.br/wolfianas-n-2-racismo-supremacia-branca-e-neonazismo-o-passado-bate-a-porta/

