
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Felipe 
 
Analise o texto a seguir e responda às questões 01, 02 e 03 
O capitão Grant 
 

Em 26 de julho de 1864, o navio Duncan atravessava o Canal Nordeste quando um dos marinheiros viu um 
peixe estranho àquelas águas, que acabou sendo identificado como um tubarão. Os passageiros do navio 
decidiram então caçá-lo. Quando o abriram, um dos marinheiros notou um objeto estranho nas tripas do 
animal. “Retire-o com cuidado” – Ordenou o dono do navio – “pois, garrafas achadas no mar, frequentemente 
guardam objetos importantes”. O assunto tornou-se objeto de curiosidade. E os passageiros do navio passaram 
a agir como investigadores.  

Havia três documentos na garrafa, escritos em três idiomas diferentes, mas a água e o tempo desbotaram 
o escrito, de modo que se podia ler, em todos os três, apenas poucas palavras ou fragmentos de palavras. A 
mensagem não fazia sentido. Depois de decifrarem os outros dois fragmentos do texto (escritos em Alemão e 
Francês), os investigadores os combinaram de modo a obter algumas pistas. Eles acabaram conseguindo 
chegar a seguinte mensagem: um navio chamado Britânia, que havia saído em 7 de junho de 1862 da cidade 
de Glasgow, naufragara em algum lugar. Recorrendo a outro documento, descobriram que o nome do capitão 
era Grant. 

Os passageiros do Duncan foram adiante. Julgaram que poderiam completar as falhas das mensagens e 
restaurar palavras e frases. Assim fazendo concluíram que o Britânia havia naufragado na costa da Patagônia e 
que o capitão e os dois marinheiros haviam sido capturados por índios. Aparentemente tudo fazia sentido [...]. 
Partiram então para a Patagônia, onde não encontraram o capitão. Os homens tomaram consciência de que 
aquilo que pensavam ser um fato não passava de uma interpretação da mensagem. Releram os documentos 
inúmeras vezes e concluíram que aquela teoria era falsa e que o capitão Grant tinha que estar na Austrália. Ao 
elaborar uma nova teoria, tudo parecia que novamente se juntava. Mais uma vez parecia que a mensagem 
havia sido entendida. Assim, lá se foram para a Austrália, onde tampouco encontraram o capitão... 

Esta história serve de aviso aos historiadores: quando viajamos no tempo, nunca encontraremos o capitão 
Grant vivo. Ninguém poderá contar-nos aquilo que realmente aconteceu e como foi. Não há um final feliz, aliás, 
não há final algum depois que o navio Duncan (que representa o presente) parte em direção ao oceano do 
passado.  

HELLER, Agnes. Uma teoria da História. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. p. 96 –98 
 
01. O texto fictício retrata a dificuldade dos passageiros do navio Ducan de decifrar um mistério.  

COMPARE o trabalho dos investigadores apresentados no texto com o trabalho do historiador.  
 
02. IDENTIFIQUE os tipos de fontes “históricas” que os passageiros utilizaram na investigação.  
 
03. Pensando no trabalho do historiador, ANALISE a seguinte afirmativa do texto: 

“Quando viajamos no tempo, nunca encontraremos o capitão Grant vivo.”  
 
04. Leia o trecho da reportagem a seguir: 

 
A longa história das notícias falsas: Utilização política das mentiras começou muito antes das redes sociais 

 
Desde a Antiguidade, verdade e mentira se misturaram muitíssimas vezes, e essas realidades falsas 

influenciaram nosso presente. Na antiga Roma, os governantes estavam muito conscientes da importância 
da informação e de como era essencial adaptá-la às suas necessidades políticas, independentemente da 
realidade. “Em Roma, as notícias se transmitiam fundamentalmente através das imagens”, explica o 
pesquisador Néstor F. Marqués: “Nem todo mundo sabia ler ou escrever, por isso a informação visual era 
muito importante. A forma mais rápida de difundir a chegada de um novo imperador era cunhar moedas 
com sua cara”, prossegue. E aí Marqués encontra um exemplo típico de notícia falsa: “O imperador 
Septímio Severo, nascido em Leptis Magna e que nada tinha a ver com seu antecessor, Cômodo, para 
legitimar seu poder decidiu espalhar a ideia de que ele próprio era o irmão perdido de Cômodo, filho 
ilegítimo de Marco Aurélio, e por isso a pessoa mais adequada para ocupar o cargo. Nas primeiras moedas 
que cunhou, se fez retratar com traços muito parecidos com os de Marco Aurélio”.  

A historiadora francesa Annette Becker estudou a influência que a propaganda da Primeira Guerra 
Mundial teve sobre a Segunda. As notícias falsas difundidas contra os alemães entre 1914 e 1918, quando 
eram acusados de todo tipo de brutalidades com fins propagandísticos, tiveram um efeito negativo na 
percepção das atrocidades que foram efetivamente cometidas entre 1939 e 1945, sobretudo em relação ao 
Holocausto [assassinato em massa dos judeus]. Um exemplo disso foi a descrença que recaiu sobre os 
primeiros agentes poloneses que trouxeram a notícia do extermínio de judeus por parte dos nazistas. Em 
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seu livro Messagers du Désastre (“mensageiros do desastre”, Fayard), que acaba de sair na França, Becker 
relata a história do Jan Karski, um herói polonês que arriscou a vida para levar a notícia do Holocausto a 
Londres. Não acreditaram nele quando informou aos aliados sobre o que ocorria. Um alto oficial britânico 
lhe explicou: “Senhor, durante a Primeira Guerra Mundial difundimos a propaganda de que soldados 
alemães esmagavam crianças belgas contra os muros. Acredito que fizemos bem. Isso nos ajudou a 
prejudicar a moral do inimigo, a aumentar o ódio contra os alemães. Precisamos de relatos como o seu”. 
Karski acrescentou: “Notava-se claramente que ele não acreditava em mim”. 

Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/08/cultura/1528467298_389944.html> Adaptado. Acesso em: 17 mar. 2020 
 
Diante desses acontecimentos citados no texto, ANALISE a importância do trabalho do historiador e as 
estratégias adotadas por ele para a realização desse trabalho. 

 
05. (UEG-GO) Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores tendo como 

referência o termo “pré-história”. Sobre esse período, discorra sobre os seguintes tópicos: 
a) o significado da revolução neolítica; 
b) as limitações conceituais do termo “pré-história”. 

 
06. LEIA os textos: 
 

TEXTO  I 
 
Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte e também aquele 
que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. 
Se um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como filho, criando-o, este filho quando crescer 
não poderá ser reclamado por outra pessoa. 
Se um homem arrancou um dente de outro homem livre igual a ele, arrancarão o seu dente. 
Se ele arrancou o dente de um homem escravo pagará um terço de uma mina de prata. 
Se um homem agrediu a face de outro homem que lhe é superior, será golpeado sessenta vezes diante da 
assembleia com um chicote de couro de boi. 
CÓDIGO DE HAMURÁBI. In: VICENTINO; DORIGO.  
História para o Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2001. p. 47. Adaptado. 
 
TEXTO II 
 
Um dos conceitos fundamentais para a democracia grega é o princípio da isonomia, do grego “iso", que 
significa “igual”, e “nomia”, que significa “regras”, ou seja, na democracia grega, todos os cidadãos 
estavam sujeitos às mesmas leis; tinham os mesmos direitos e deveres na sociedade. 
Disponível em: http://rizomas.net/filosofia/democracia/45-principios-da-democracia-grega.html. 
ADAPTADO. 
A partir das informações apresentadas no TEXTO II, podemos afirmar que o código de Hamurábi era 
democrático? ARGUMENTE.  

 
07. É indispensável que a cidade seja organizada de maneira a dispor de vários serviços; consequentemente, 

deve possuir um número suficiente de agricultores para assegurar o suprimento de alimentos, além de 
artífices, militares, homens ricos, sacerdotes e juízes para decidirem o que for necessário e conveniente. 
Na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os 
cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios [...], tampouco devem ser os 
agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades 
morais e à prática das atividades políticas. 

Aristóteles (século IV a.C.), citado por Teresa Van Acker. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 2003, p. 33. 
Adaptado. 

 
ANALISE o pensamento grego, expresso no texto, relacionando-o à organização política ateniense. 
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08. ANALISE a imagem a seguir: 
 

 
A Era de Péricles, na representação do alemão Philipp von Foltz, de 1853. 

 
Disponível em: <http://www.the-athenaeum.org/art/display_image.php?id=415330> Acesso em: 31 jul. 2017 

 
No quadro de Philipp von Foltz, Péricles, o grande líder ateniense do século V a. C., é retratado discursando 
em uma assembleia. A obra, que idealiza a democracia ateniense, apresenta algumas informações e falhas 
históricas.  
a) DESCREVA as características da democracia ateniense, destacadas na obra, e IDENTIFIQUE o erro 

histórico.  
b) APRESENTE duas mudanças importantes na organização política ateniense, promovidas ao longo de 

sua história, na Antiguidade, que contribuíram para a consolidação democrática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


