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1. Sobre a disciplina de História, 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 o período da Pré-História e da Antiguidade, relacione os números da coluna 1 

com as descrições da coluna 2: 

 

(1) Pré-História. (__) Civilização politeísta africana que se 

desenvolveu as margens do Rio Nilo, e tinha 

o Faraó como governante, unindo o poder 

político ao poder religioso. 

(2) Egito Antigo. (__) Civilização que influenciou muito de 

nossa ideia dominante de direito. 

Originalmente surgindo na península itálica, 

expandiu-se até tornar-se um grande império 

com domínios em torno do todo o mar 

mediterrâneo. 

(3) Grécia Antiga. (__) Período de milhares de anos que vai do 

surgimento da espécie humana até o 

surgimento da escrita, onde o ser humano 

desenvolveu a linguagem, ferramentas, o 

domínio do fogo e, mais tarde, da agricultura. 

(4) Roma Antiga. (__) Civilização composta de diversas 

cidades-Estado, como Atenas e Esparta, 

berço da democracia e da Filosofia.  
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3. Sobre a Idade Média e a Modernidade, cite: 

 

a) Duas características do feudalismo: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

b) Três eventos que tenham ocorrido durante a Idade Média (476-1453): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

c) Três eventos ou processos históricos que tenham ocorrido durante a Idade Moderna 

(1453-1789): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

4. Sobre a História do Brasil Colonial (1500-1822) e Imperial (1822-1889), responda: 

 

a) Quais são os vestígios mais antigos dos povos pré-históricos brasileiros? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) Qual foi a atividade econômica portuguesa na América que promoveu a captura e iniciou 

a migração forçada de milhões africanos escravizados para o nordeste brasileiro, para 

serem explorados como trabalhadores? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) Quais são os três períodos em que podemos dividir o Brasil Imperial, conforme o governo 

político? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d) Cite pelo menos três pessoas negras que se destacaram na luta pelo fim da escravidão 

durante o Brasil Imperial. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


