
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Felipe 
 
Resoluções 
 
01. O trabalho do historiador se baseia na pesquisa de documentos, como manuscritos, impressos, objetos, 

etc. Depois de selecionar, classificar e analisar  os dados levantados, ele data o fato ou o objeto, confere 
autenticidade e analisa sua importância e seu significado para a compreensão do encadeamento dos 
acontecimentos. Na história fictícia, os passageiros procuram analisar as fontes encontradas para concluir 
sobre o caso do capitão desaparecido. 

 
02. Os investigadores utilizaram documentos – fontes históricas escritas. 
 
03. Faz parte do trabalho do historiador estudar os acontecimentos que não viveram. A partir dos estudos, 

elaboram uma versão daquilo que poderia ter acontecido. Conforme o texto destaca: “Ninguém poderá 
contar-nos aquilo que realmente aconteceu e como foi”, assim como no caso do “navio Duncan (que 
representa o presente) parte em direção ao oceano do passado. 

 
04. O trabalho do historiador é muito importante para o conhecimento sobre as  ações e produções humanas 

do passado ao presente. Faz parte do trabalho do historiador interpretar fatos, que muitas vezes não 
vivenciaram e podem apresentar manipulações, conforme destaca-se na reportagem.Desse modo, ele deve 
ter o cuidado ao analisar as fontes históricas, como os relatos , fotografias, etc, que podem ser parciais e 
deve buscar diversas fontes históricas para a realização de um trabalho mais eficiente. 

 
05.  

a) A Revolução neolítica foi importante para os seres humanos da Pré-História, pois foi caracterizada pela 
descoberta da agricultura, o pastoreio, a cerâmica e tecelagem. Tudo isso contribuiu para a melhoria 
da qualidade de vida, aumentando as populações. 

b) Espera que o candidato possa apontar os seguintes problemas conceituais: 
- Está permeado de eurocentrismo. 
- Utiliza um critério restrito de classificação cultural – a escrita. 
- Classifica as sociedades ágrafas como sendo a-históricas. 

 
06. O código de Hamurábi não era aplicado da mesma forma para todos os grupos sociais, conforme suas leis 

apresentadas demonstram. Os grupos sociais mais privilegiados, por exemplo, pagavam penas menores 
quando prejudicavam grupos considerados inferiores. Portanto, não pode-se afirmar que era um código 
democrático, conforme as definições apresentadas no texto II. 

 
07. A questão exige que o estudante compreenda que na Grécia Antiga havia a valorização do ócio. O trabalho 

era visto como algo inferior, praticado pelas pessoas que não possuíam destaque na sociedade. Os 
cidadãos, privilegiados nessa sociedade, deveriam dedicar seu tempo à questões políticas e filosóficas. 

 
08.  

a) A questão exige que o estudante compreenda o erro histórico presente na participação de mulheres e 
escravos no debate político ateniense, o que não condizia com a mentalidade política da época que 
excluía esses grupos sociais. 

b) O estudante poderia destacar a abolição da escravidão por dívidas e a codificação das leis. Ambas as 
medidas contribuíram para a consolidação da democracia, pois ampliaram os direitos e reduziram as 
injustiças. 

 
 


