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Atividades Suplementares

Capítulo 1 Que tal estudar História?

1  B

 Os registros de Anne Frank em seu diário são registros 
históricos relevantes para a investigação do período por 
se tratar de uma obra produzida por alguém que viveu 
diversos fatos do regime nazista na Europa. No entanto, 
o diário não pode ser considerado verdade absoluta nem 
vestígio científico, porque ele é uma produção pessoal 
que não objetivou documentar especificamente a guerra.

2  Devem ser apontadas como elementos de continuidade 
a permanência da sociedade brasileira e a continuidade 
da circulação de informação por meio da imprensa. 
Como aspectos de ruptura, devem ser indicadas a reor-
ganização política brasileira (isto é, a passagem de colô-
nia a império e, posteriormente, a república) e também 
a transformação na forma de veiculação da informação, 
sua divulgação empresarial e sua massificação.

3  B

 Como a história da humanidade é muito extensa, costu-
ma-se dividir esse período em cinco tempos históricos 
(Pré-História, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna 
e Idade Contemporânea) para auxiliar a organização e o 
estudo do passado.

4  O historiador pode recorrer a diversas fontes em seu 
esforço por reconstituição do passado. Entre os vestí-
gios utilizados, pode-se indicar: documentos escritos, 
sejam oficiais como uma lei ou particulares como uma 
correspondência; relatos orais como depoimentos e 
entrevistas; documentos jornalísticos como revistas e 
vídeos; registros arquitetônicos, urbanos, artísticos etc.   

5  A divisão atual tem sido questionada por sua ênfase na 
história europeia, o que significaria o empobrecimento 
da compreensão sobre a história de outros povos e con-
tinentes. Assim, é objeto de contestação a associação 
entre a periodização histórica global e a história euro-
peia, por vezes reduzindo a complexidade histórica de 
povos distintos à experiência europeia.

6  A

 Para um historiador, toda a produção humana no pas-
sado é uma evidência histórica. Assim, os desenhos 
na caverna de Lascaux são um vestígio de como o ser 
humano daquele período vivia.

7  O trecho apresenta uma sociedade pré-industrial na 
qual a relação com o tempo se dá pelo ritmo posto pela 
própria natureza, isto é, a relação humana com o tempo 
da natureza. A atividade pastoril indicada mostra que a 
marcação do tempo não ocorre por meio de relógios 
mecanicamente construídos, mas em conexão com o 
ritmo dos fenômenos naturais e das necessidades da 
atividade pastoril.

8  D

 O processo histórico ocorrido foi o fato de a mulher ter 
ingressado no mercado de trabalho para suplementar 
o orçamento familiar e aumentar o poder de consumo 
das famílias. Ao explicar o que motivou ou possibilitou 
essa mudança no cenário social brasileiro, o historiador 
realiza uma análise do processo.

9  Entre os diversos exemplos possíveis, pode-se sublinhar 
a maior compreensão de valores culturais e morais, de 
dieta alimentar, de idioma, da organização das cidades, 
de crenças, convicções e religiões, do modo de estudar 
e fazer ciência etc.

10  O calendário é uma das formas de medição do tempo 
cronológico. Essa forma se caracteriza por medir o 
tempo por meio de dias, semanas, meses, anos etc. O 
tempo cronológico também é definido por sua conta-
gem do tempo de modo linear, direcionado em linha 
reta ao futuro.  

11  O conhecimento histórico permite observar a plurali-
dade de modos de vida ao longo do tempo, a riqueza 
de experiências de povos distintos em momentos his-
tóricos diferentes. Ao possibilitar a visão das inúmeras 
formas históricas de valores, hábitos, alimentação etc., o 
conhecimento histórico apresenta a diversidade própria 
ao ser humano, mostrando que uma cultura não é supe-
rior à outra e que cada povo possui sua particularidade.


