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ATIVIDADE INSTRUMENTAL G1- 1ª ETAPA (VALOR: 1,0 PONTO) 

1. Leia o texto abaixo e em seguida marque V para verdadeiro e F para falso 

O que é História 
“Diz-se algumas vezes: “A História é a ciência do passado”. É [no meu modo de ver] falar errado [...] 

Há tempos [...] Michelet e Fustel de Coulanges nos ensinaram a reconhecer: o objeto da História é o homem. Digamos 
melhor: os homens. [...]por trás dos grandes vestígios [...] da paisagem, [...] por trás dos escritos [...] e das instituições 

[...] são os homens que a história quer capturar. [...]. 
Do caráter da História como conhecimento dos homens decorre sua posição específica [...] 

Ciência dos homens, dissemos. É ainda vago demais. É preciso acrescentar: “dos homens, no tempo”. 
BLOCH, Marc L. B. Apologia da História ou o Ofício do historiador.  

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001 p. 52-54. 

a) O conhecimento histórico é relacionado apenas ao passado. (   ) 
b) A história tem como principal objeto as ações dos seres humanos no tempo. (   ) 
c) De acordo com o autor do texto, Marc Bloch, dizer que a História é a ciência do passado é um erro 

pois os vestígios, as paisagens e os escritos só fazem sentido quando associados à vivência 
humana. (   ) 

d) O tempo  não faz parte da construção do conhecimento histórico. (   ) 
 

2. O historiador constrói o conhecimento histórico a partir das fontes. Essas fontes são como pistas 
deixadas pelos nossos antepassados. Elas se constituem como fragmentos do passado que 
permenecem no presente. As fontes históricas podem ser separadas em duas categorias: fontes 
materiais e imateriais. Segue abaixo fontes que podem ser utlizadas pelos historiadores. Marque a 
letra i para as fontes imateriais e m para as fontes materiais: 
 

a) Cacos de cerâmica. (   ) 
b) Canção. (   ) 
c) Código de Leis. (   ) 
d) Dança. (   ) 
e) Certidões de nascimento. (   ) 

 
3. Leia o poema abaixo e responda ao que se pede: 

Perguntas de um trabalhor que lê  
Quem construiu a Tebas de Sete portas? 
Nos livros estão os  nomes dos reis. 
Arrastaram eles os blocos de pedra? 
E a Babilônia várias vezes destruída- 
Quem a reconstruiu tantas vezes? [...] 
Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China ficou pronta? 
A grande Roma está cheia de arcos do Triunfo. 
Quem os ergueu? [...] 
O Jovem Alexandre conquistou a Índia. 
Sozinho? 
[...] 
Filipe da Espanha chorou quando sua Armada naufragou. Ninguém mais chorou? 
[...] Tantas histórias . 
Tantas questões. 



BRECHT, Bertold. Poemas (1913-1956). Seleção e tradução de paulo César de Souza. São Paulo: Editora 34,2000. P. 166. 

a) Identifique no texto o trecho que indica que a História não é uma construção de uma pessoa só e 
trancreva para as linhas abaixo. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

b) Qual é a crítica realizada por Bertold Brecht nesse poema? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

c) Na atualidade, na construção do conhecimento histórico, quem é considerado sujeito histórico? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

4. Observe a imagem ao lado. Ela se refere a qual atitude? O que essa atitude representa? Essa atitude 
é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

5. Explique como os primeiros grupos humanos organizavam suas vidas em relação à passagem do 
tempo? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

6. Escreva o nome das imagens abaixo: 
 

                                            
 
_________________                 ________________           ________________            _________________________ 
 

7. Agora é a sua vez! Na linha abaixo faça a linha do tempo da sua vida. Selecione os fatos que aconteceram com 
você os quais você considera mais importantes. Não se esqueça de escrever os anos em que eles aconteceram. 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 


