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ATIVIDADE DE HISTÓRIA – 06 

Orientações: 

- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 11 à 15 de maio; 

- Leia atentamente o texto; 

- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 

realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-

la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Atenção: Dúvidas poderão surgir. Você poderá conversar sobre suas dúvidas com um familiar. Não 

esqueça de anotar suas dúvidas no seu caderno para retoma-las com seu(a) Professor(a) assim que as 

aulas voltarem ao normal.  

 

 

 

QUEM ESTUDA NOSSO PASSADO? 

 

A História  é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os 
homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento 
histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. 

A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres; por governantes e governados, 
por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas 
pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve 
de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. 

Ao estudar a história nos deparamos com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a 
compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, 

Na última atividade de História, você pode conhecer algumas das 

muitas teorias que existem sobre a chegada dos primeiros Homens 

no Continente Americano. No texto que você leu, apareciam algumas 

palavras como “arqueólogos, antropólogos e paleontólogos”.  

A seguir, você terá a oportunidade de entender melhor esses 

conceitos. 

 



mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontecem de uma forma perfeita, 
pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que 
ser “recriado”, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações 
recolhidas no passado não servirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, 
compreendidas e interpretadas. 

O Historiador é o profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos: economia, 
sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os 
acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da 
condição humana. 

Seu trabalho se baseia, principalmente, na pesquisa de documentos, como manuscritos, 
impressos, gravações, filmes, objetos e fotos. Depois de selecionar, classificar e relacionar os 
dados levantados em bibliotecas, arquivos, entrevistas ou estudos arqueológicos, ele data o fato 
ou o objeto, confere autenticidade e analisa sua importância e seu significado para a 
compreensão do encadeamento dos acontecimentos. 

A Paleontologia é a ciência que tem como objetivo entender a história da vida na Terra através 
do estudo de vestígios preservados de seres vivos. Graças a Paleontologia é possível saber que, 
até cerca de 10 mil anos atrás estas espécies viveram nos mesmos ambientes que grupos 
humanos pré-históricos, e como eram os seus modos de vida. 

A Arqueologia é a Ciência que estuda os restos materiais deixados sobre o solo. A Arqueologia 
busca reconstituir o passado humano a partir dos seus traços materiais, artefatos, estruturas, 
construções, obras de arte, alterações do meio ambiente, comércio, dados somáticos e 
biológicos. 

Antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. Um 
antropólogo é uma pessoa envolvida na prática da antropologia. A antropologia é o estudo de 
vários aspectos dos seres humanos nas sociedades passadas e presentes.  

Um arqueólogo estuda a cultura e costumes de um povo pelos artefatos encontrados. Já um 
paleontólogo estuda o passado da vida e também seu desenvolvimento no planeta terra através 
de fósseis e também artefatos. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-de-se-estudar-a-historia.htm 

 

ATIVIDADE 

 

 

 

 

Retome o texto que você acabou de ler e tente explicar, com suas próprias palavras, os seguintes 
conceitos: 

 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/historia/a-importancia-de-se-estudar-a-historia.htm


A) O que é História? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

B) O que é um Historiador? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

C) O que é Arqueologia? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

D) O que é Paleontologia? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

C) O que é Antropologia? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

 


