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1. Observe os diferentes tipos de fontes históricas abaixo. 

Reprodução/Coleção particular Tânia Rêgo/Agência Brasil 

  

Vendedores de leite e de capim. Gravura de Jean-

Baptiste Debret, 1835. Debret foi um artista francês 

que viveu no Brasil de 1816 a 1831 e retratou 

diversos aspectos do cotidiano da população. 

Cadeado, corrente e chave de ferro utilizado em uma 

fazenda de café em Vassouras (RJ), artefatos deste 

tipo foram utilizados nas fazendas da região nos 

séculos XVIII e XIX.  

 

LEI Nº 3.353, DE 13 DE MAIO DE 1888. - Declara extinta a escravidão no Brasil. 

A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o 

Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembléia Geral 

decretou e ela sancionou a lei seguinte: 

Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. 

[...]  

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>. Acesso em: 7 jun. 2018. 
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Com base em sua observação, responda: 

a) As três fontes históricas são escritas ou não escritas? 

  

b) Essas fontes podem nos ajudar a entender que aspectos da escravidão no Brasil? Explique. 

 

2. Observe a foto abaixo, atentando para as diferenças entre os crânios. 

sporst/flickr/Creative Commons 2.0 

 

Crânios hominídeos expostos na Academia de Ciências da Califórnia (Estados Unidos). Foto de 2011. 
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Na imagem, estão representados os crânios de algumas espécies de hominídeos. Considerando as 
principais características das espécies Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens, descreva-as e 
explique por que a África é considerada o “berço da humanidade”. 

 

 

 

 

 

 

3. Observe com atenção a imagem a seguir. 

Reprodução/Museu Nacional, Rio de Janeiro/UFRJ 

 

Vaso de cerâmica cerimonial decorado com incisões geométricas e relevos, com figuras antropomorfas e 

zoomorfas, confeccionadas cerca de mil a 1400 anos atrás, localizada em Santarém (PA). 

Os povos santarenos ocuparam uma região da Amazônia brasileira há cerca de 2 mil anos. Explique 
qual aspecto de sua cultura está representado na imagem acima. 
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4. Observe o planisfério. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: ZARAGOZA, Gonzalo. Geografia e história da América. Madri: Ediciones SM, 2001. p. 90. 

Com base nos seus conhecimentos, insira no mapa de forma esquemática as três principais 
hipóteses de como o ser humano chegou à América.  

 

5. Considere a seguinte definição:  

Sambaqui: Depósito de conchas, cascas de ostras, frequentemente objetos de 

pedra e de osso e, às vezes, ossos humanos e objetos de cerâmica dos habitantes pré-

históricos do Brasil. [...] 

SAMBAQUI. In: MICHAELIS. Dicionário brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/sambaqui/>. Acesso em: 15 jul. 2018. 

Explique o que são os sambaquis e o que a sua construção indica sobre os povos sambaquieiros. 

 

 

 

 

 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sambaqui/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/sambaqui/
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6. Considere as afirmativas abaixo: 

I. Calendários são construções sociais utilizadas para dividir, medir e organizar o tempo. 

II. O uso do calendário cristão por vários países do mundo indica que o cristianismo foi a 

religião dominante por muitos séculos em diversos países. 

III. Além dos cristãos, outros povos, como judeus e muçulmanos, criaram calendários de 

acordo com suas necessidades. 

Indique quais são as afirmativas verdadeiras: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas II. 

d) I, II e III. 

 

7. Há um ditado popular que diz “Quem conta um conto, aumenta um ponto”. A ideia nele expressa 
não pode guiar a escrita dos historiadores, que têm um compromisso com o passado que existiu, 
apesar de não buscarem uma verdade absoluta. Em suas pesquisas, o historiador não inventa 
histórias, mas interpreta os rastros do passado. Entre as fontes utilizadas pelos historiadores estão 
relatos que foram transmitidos oralmente de geração em geração. Essas fontes históricas podem 
ser classificadas como: 

a) Fontes não escritas: relato oral. 

b) Fonte escrita: documento oficial. 

c) Fonte não escrita: fotografia. 

d) Fonte escrita: diários pessoais. 

 

8. O homo sapiens ajustou-se a um número maior de ambientes do que outros animais e outras 
espécies humanas. Isso se deve não só a suas habilidades técnicas, mas também culturais. Leia as 
afirmativas abaixo: 

I. O Homo sapiens aprimorou a tecnologia desenvolvida por espécies anteriores.  

II. O Homo sapiens é um ser cultural. 

III. “Cultura” são os modos de ser e viver criados e transmitidos de uma geração para outra. 

Indique quais afirmativas são verdadeiras: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 
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9. Observe a representação a seguir: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Existem três principais teorias de como o ser humano chegou ao continente americano. A teoria 
mostrada no mapa acima e indicada pelas etapas é a: 

a) Hipótese asiática. 

b) Hipótese malaio-polinésia. 

c) Hipótese da dupla origem. 

d) Hipótese americana 

10. Observe no mapa a localização da América do Norte e da Ásia. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 
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Qual é a hipótese da chegada dos humanos às Américas que envolve esses dois continentes? 

a) Hipótese asiática. 

b) Hipótese malaio-polinésia. 

c) Hipótese japonesa. 

d) Nenhuma hipótese. 

 


