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1. Sobre o conhecimento histórico, assinale V para verdadeiro ou F para falso no espaço entre 

parênteses (__). 

 

a) (__) A história é uma disciplina que estuda os homens e as mulheres no tempo. 

b) (__) A história também tem como característica o estudo das sociedades. 

c) (__) O conhecimento histórico é construído a partir de fontes (documentos). 

d) (__) São considerados documentos ou fontes históricas apenas os documentos escritos 

produzidos pelos governos. 

e) (__) A memória corresponde àquilo que os seres humanos conservam do passado em suas 

lembranças, por isso não há diferença entre história e memória. 

 

2. Sobre a Pré-História, relacione os números da coluna 1 com as descrições da coluna 2: 

 

(1) Paleolítico (__) uma das regiões por onde 

possivelmente ocorreu a chegada do homem 

à América. 

(2) Neolítico (__) período da “pedra lascada”, marcado 

pelo nomadismo, e pela subsistência por 

meio da caça, coleta e pesca. 

(3) Revolução Agrícola (__) um dos fósseis mais antigos 

encontrados no território brasileiro. 

(4) Estreito de Bering. (__) é uma das principais marcas da 

transição ao período Neolítico. 

(5) Luzia (__) período da “pedra polida”, marcado 

pela sedentarização e pelo uso de 

ferramentas mais elaboradas. 

 

3. Sobre os povos do Egito e da Mesopotâmia, cite: 

 

a) Rios que cercam a região da Mesopotâmia: _____________________________________. 

b) Primeira forma de escrita da história: __________________________________________. 

c) Forma de governo onde o poder político e o poder religioso são unidos: ______________. 

d) Escrita dos egípcios baseada em símbolos, exercida pelos escribas e dedicada a assuntos 

religiosos e do poder político: _______________________________________________. 
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e) Nome dado a crença em diversas divindades, característica do Egito e da Mesopotâmia: 

________________. 
 

4. Sobre a Grécia Antiga, responda: 

 

a) O que era a política para os gregos antigos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) O que eram as Pólis gregas? 

________________________________________________________________________ 
 


