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ASSUNTO: Teoria da História  3º ANO e Cursinho – HISTÓRIA – ANTÔNIO
 

Questão 01 

Algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra 
geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências 
robustas, produto da engenharia. Usam eletricidade, domada pelo homem devido ao seu 
conhecimento de química e física. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus 
computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma 
ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que pessoas usam a ciência 
para negar a ciência.  

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2019/Usando-a-ci%C3%AAncia-para-negar-a-
ci%C3%AAncia: 08 Fev 2020. Adaptado 

Tendo o texto acima e as discussões realizadas em sala de aula como referenciais iniciais, redija 
um parágrafo explicitando a importância da Ciência na contemporaneidade.  

 

Questão 02 

O progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a 
mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada e nenhuma direção é 
estabelecida para um possível aperfeiçoamento; e quando a experiência não é retida, a infância 
é perpétua.  

George Santayana, A vida da razão, 1905, Vol. I, Cap. XII. Adaptado 

Considerando as ideias apresentadas no texto e as discussões realizadas em sala, redija um 
parágrafo explicitando de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. 

 

Questão 03 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa 
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo.  

Walter Benjamin, Sobre o conceito de história,1940 

A história é uma narrativa verossímil sustentada pelas fontes históricas. Explique essa frase 
tendo o trecho acima como referencial inicial. 
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Questão 04 

Quanto ao “choque de civilizações”, é bom lembrar a carta de uma menina americana de sete 
anos cujo pai era piloto na Guerra do Afeganistão: ela escreveu que — embora amasse muito 
seu pai — estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush 
citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação “normal” de patriotismo 
americano; vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe 
maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que 
lutava pelo Talibã — não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação. 

ZIZEK, S. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo: Bom Tempo, 2003. 

A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do exercício da alteridade. 
Explique como o conhecimento histórico pode contribuir para tal exercício. 

 

Questão 05  

Leia os textos abaixo  
Texto 1: 

 

Texto 2: 

O que é “pós-verdade”, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford. Anualmente, 
a Oxford Dictionaries, parte do departamento de imprensa da Universidade de Oxford 
responsável pela elaboração de dicionários, elege uma palavra para a língua inglesa. A de 2016 
foi “pós-verdade” (post-truth). A palavra é usada por quem avalia que a verdade está perdendo 
importância no debate político. Por exemplo: o boato amplamente divulgado de que o Papa 
Francisco apoiava a candidatura de Donald Trump não vale menos do que as fontes confiáveis 
que negaram esta história. Segundo Oxford Dictionaries, a palavra vem sendo empregada em 
análises sobre dois importantes acontecimentos políticos: a eleição de Donald Trump como 
presidente dos Estados Unidos e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União 
Europeia, designada como Brexit. Ambas as campanhas fizeram uso indiscriminado de mentiras, 
como a de que a permanência na União Europeia custava à Grã-Bretanha US$ 470 milhões por 
semana, no caso do Brexit, ou a de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico, no caso 
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da eleição de Trump. Em um artigo publicado em setembro de 2016, a influente revista britânica 
The Economist destaca que políticos sempre mentiram, mas Donald Trump atingiu um outro 
patamar. A leitura de muitos acadêmicos e da mídia tradicional é que as mentiras fizeram parte 
de uma bem-sucedida estratégia de apelar a preconceitos e radicalizar posicionamentos do 
eleitorado. Apesar de claramente infundadas, denunciar essas informações como falsas não 
bastou para mudar o voto majoritário. Para diversos veículos de imprensa, a proliferação de 
boatos no Facebook e a forma como o feed de notícias funciona foram decisivos para que 
informações falsas tivessem alcance e legitimidade. Este e outros motivos têm sido apontados 
para explicar a ascensão da pós-verdade. Plataformas como Facebook, Twitter e Whatsapp 
favorecem a replicação de boatos e mentiras. Grande parte dos factoides são compartilhados por 
conhecidos nos quais os usuários têm confiança, o que aumenta a aparência de legitimidade das 
histórias. Os algoritmos utilizados pelo Facebook fazem com que usuários tendam a receber 
informações que corroboram seu ponto de vista, formando bolhas que isolam as narrativas às 
quais aderem de questionamentos à esquerda ou à direita.  

 

(Adaptado de André Cabette Fábio. O que é ‘pós-verdade’, a palavra do ano segundo a Universidade de Oxford. 
Nexo, 16/11/2016. Disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é‘pós-verdade’-a-

palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford. Acessado em 19 de Março 2020). 

 

A partir dos textos acima e das discussões realizadas em sala, redija um texto relacionando o 
conceito de pós-verdade à proliferação de informações falsas atuais. Utilize exemplos do  
Covid-19 para construir seu texto.  

 


