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ASSUNTO: Fontes históricas (Cap.2)  6 ano – História – Prof. Janaína  
 

Leia o Capítulo 2 (pág. 32 a 39) do livro de história e ESCREVA (a lápis) as 

respostas em seu caderno: 

 

- Livro pág. 41: Exercício 4 

 

Respostas:  

a) Falsa.  

 A História é uma ciência humana que chega a verdades parciais. 

b) Verdadeira. 

c) Verdadeira. 

d) Falsa.  

 A História não é feita apenas pelos grandes personagens, mas por todos nós. 

 

 

- Livro pág. 42: Exercícios 5 e 6 

 

Respostas: 5 - a) Os arqueólogos estudam os povos por meio dos vestígios materiais 

deixados por eles, como restos de casas, pinturas feitas em rochas, vasos, entre outros. 

b) Ele quis dizer que os arqueólogos estão utilizando drones em seus trabalhos. 

c) Os drones conseguem fazer o reconhecimento de áreas que estão sendo 

pesquisadas e coletar dados de forma mais dinâmica. Eles também conseguem 

cobrir um espaço maior e em menos tempo. 

d) Um dente humano, um vaso e um esqueleto são fontes materiais. 

 

 

6 - a) A fotografia mostra adultos, crianças e adolescentes participando juntos de 

uma manifestação pela paz. 

b) Sim. Todas as pessoas, que participaram da manifestação, fizeram História. 

c) Manifestações assim são importantes pois promovem a cultura da paz, tal como 

proposto pela ONU. 

 

 

- Livro pág. 43: Exercício “Vozes do presente” 

 

Respostas: a) De acordo com o professor Stuart, a mudança mais significativa foi 

a digitalização dos documentos. 

b) Stuart destaca que nos dias atuais os estudantes usam laptops para pesquisa e 

escaneiam documentos dos arquivos. 

c) Existe uma estreita relação entre pesquisa científica e progresso, seja na 

economia, na saúde ou na educação. 
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- Livro pág. 44: Exercício “Você cidadão!” 

 

Respostas: a) Os mantos tupinambás são fontes materiais. 

b) Sim, pois foram produzidos pelos Tupinambás que habitavam, há mais de 500 

anos, a região onde hoje é o Brasil. 

c) Apesar de ser lícito o pedido dos Tupinambás, o Brasil deveria arcar com as 

despesas de restituição, manutenção e exibição dos mantos, pelas regras da 

ONU. Isso geraria gastos que muitos museus brasileiros não podem assumir. 

 

 

 


