
CAPÍTULO 1: História e Tempo
CAPÍTULO 2: Fontes e conhecimento em 

História
Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

Frente: A
(6º ano)

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com


CONHECIMENTO HISTÓRICO



Sobre a História
Área de conhecimento que estuda o processo de mudanças ocorridas
nas sociedades.

• Investiga as permanências, ou seja, aquilo que, mesmo com o 
passar dos anos, não mudou ou mudou pouco.

• Permite perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos 
antigos.

• Estabelece relação entre passado e os tempos atuais para 
compreender as sociedades.  

A História é, portanto, o estudo dos seres humanos no tempo.

3
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A escrita da História: organizando o tempo

Calendários

CRISTÃO: conta o tempo a 
partir do nascimento de Cristo.

MUÇULMANO: 
conta o tempo a 
partir do ano 622 
depois de Cristo.

JUDAICO: conta o 
tempo a partir do 

ano 3760 antes do 
nascimento de 

Cristo.
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• O calendário cristão é o mais usado e divide o tempo em 
dia, mês, ano, década (10 anos), século (100 anos) e 
milênio (1000 anos). 

• Eventos anteriores ao nascimento de Cristo são marcados 
com a sigla a.C. (antes de Cristo).

• Para ordenar os fatos e acontecimentos, utiliza-se a linha 
do tempo, que pode ser construída em unidades de tempo 
como: anos, décadas, séculos.

5

CONHECIMENTO HISTÓRICO



Tempo histórico: 
tempo relacionado às 

mudanças e 
permanências na 

trajetória dos seres 
humanos na Terra.

Tempo da natureza: 
organizado com base nos 
acontecimentos naturais. 
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TEMPO HISTÓRICO



A organização do tempo histórico em cinco grandes períodos:

Essa organização foi criada por historiadores europeus do século XIX.

Pré-História

Do surgimento 
do gênero 
Homo, há 
cerca de 2 
milhões de 
anos, até a 
invenção da 

escrita, 
ocorrida por 

volta de 3500 
a.C.

Idade Antiga 

De 3500 a.C. 
até a queda do 

Império 
Romano do 

Ocidente, em 
476 d.C.

Idade 
Média

De 476 até a 
invasão da 
cidade de 

Constantinopla 
(atual Istambul) 

pelos turcos, 
em 1453.

Idade 
Moderna

De 1453 até o 
início da 

Revolução 
Francesa, em 

1789.

Idade 
Contemporânea

De 1789 até os 
dias atuais.
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DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA



Críticas:

Valoriza apenas como fatos 
importantes aqueles 
ocorridos na Europa.

As fontes escritas são 
mais importantes do que 
as outras fontes.
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PRINCIPAIS CRÍTICAS À ESSA DIVISÃO TRADICIONAL



A CONTAGEM DOS SÉCULOS



MEDINDO E CALCULANDO OS SÉCULOS



Fontes 
Históricas

Fontes 
escritas

Fontes 
visuais

Cultura 
material

Fontes 
orais
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FONTES HISTÓRICAS



FONTES HISTÓRICAS

➢ O QUE SÃO FONTES HISTÓRICAS?
- são vestígios, pistas, testemunhos, registros produzidos pelos seres 

humanos e deixados ao longo do tempo.

As fontes históricas podem ser:
- escritas: documentos pessoais, diários, livros, leis, etc.
- visuais: fotografias, pinturas, desenhos, cartão-postal;

- orais: cantigas, lendas, entrevistas, músicas;
-cultura material: brinquedos, móveis, vestimentas, objetos pessoais, 

armas, etc. 



FONTES HISTÓRICAS



FONTES HISTÓRICAS



O TRABALHO DO HISTORIADOR



Produzindo conhecimento histórico

• O historiador escolhe o assunto que quer conhecer e delimita o 
tempo;

• Reúne as fontes históricas; 

• Organiza, seleciona e analisa as fontes;

• Constrói uma interpretação sobre o assunto.

Além disso, para construir o conhecimento histórico o 
historiador necessita do saber elaborado por profissionais 

de outras áreas, como geógrafos e arqueólogos.
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MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

Analise as afirmações e a imagem a seguir.

I. A História estuda as mudanças e as permanências ocorridas nas
sociedades humanas. No caso da imagem do centro histórico de
Salvador, pode-se perceber que muitas construções continuam
como antes, o que indica uma permanência.

II. O historiador age como um detetive, constrói uma versão da
História a partir dos vestígios deixados pelos seres humanos.

III.Para construir um conhecimento sobre determinado povo ou
episódio, o historiador necessita do saber elaborado por
profissionais de outras áreas, a exemplo dos arqueólogos.

QUESTÃO 1- (Tarefa Mínima 1- Questão 1)

Fonte: Centro histórico de Salvador (BA). Disponível em: https://itapemirim.com.br/largo-do-pelourinho-um-passeio-pelo-centro-historico-de-salvador/

https://itapemirim.com.br/largo-do-pelourinho-um-passeio-pelo-centro-historico-de-salvador/


MOMENTO EXERCÍCIO

Das afirmações anteriores:

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas II e III estão corretas.

c) Apenas I e III estão corretas.

d) Todas estão corretas.

e) Todas estão erradas.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

LETRA “D”.

Todas afirmativas estão corretas, pois a História estuda as 
mudanças e as permanências existentes na sociedade, 

como pode ser observado na imagem do Centro Histórico de 
Salvador.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (Tarefa Mínima 1- Questão 2)

História é a ciência que:

a) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da
humanidade.

b) se fundamenta unicamente em documentos escritos.

c) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra.

d) estuda as ações humanas ao longo do tempo, utilizando-se dos vestígios
que a humanidade deixou.

e) estuda os acontecimentos do futuro para entender o presente.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

LETRA “D”.

História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo 
do tempo, utilizando-se dos vestígios que a humanidade 

deixou. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (Tarefa Mínima 1- Questão 3)

Com relação às fontes históricas, considere os trechos a
seguir:

I. Somente as fontes escritas, como livros, leis e diários, são
reconhecidas como verdadeiras fontes históricas.

II. As fontes orais, como entrevistas, os relatos, os contos, as
lendas, não são consideradas válidas como fontes históricas.

III.Podemos dizer que fontes históricas são registros ou vestígios
deixados pelo ser humano ao longo da historia da humanidade.

Os itens corretos são:

a) I, II e III.

b) somente I e II.

c) somente I.

d) somente II.

e) somente a III.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

LETRA “E”.
As fontes históricas são vestígios, registros, pistas deixados 
pelos seres humanos ao longo do tempo. Elas podem ser: 

escritas, orais, visuais e cultura material. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (Tarefa Mínima 1- Questão 4)

Leia o texto com atenção.

As novas fontes

A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a história [...]
fundada essencialmente nos textos, no documento escrito, por uma história baseada
numa multiplicação de documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados,
produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. Uma estatística, uma
curva de preços, uma fotografia, um filme ou, para um passado mais distante, um
pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto são, para a história nova, documentos de
primeira ordem.

In: LE GOFF, Jaques. A história nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p.28.

O historiador utiliza, em seu trabalho, fontes escritas, visuais, orais e cultura
material. São exemplos de fontes orais:

a) letras de músicas, poemas, contratos, documentos oficiais;

b) fotografias, desenhos e pinturas;

c) objetos pessoais, esculturas e moedas antigas;

d) músicas e ritmos próprios da cultura de um povo de uma determinada época.

e) músicas, filmes e livros.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

LETRA “D”.

Músicas e ritmos próprios da cultura de um povo de uma 
determinada época.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- (Tarefa Mínima 1- Questão 5)

Considere o texto abaixo, do historiador Marc Bloch:

Ora, esse tempo verdadeiro é, por natureza, um continuum. É também perpétua
mudança. Da antítese desses dois atributos provêm os grandes problemas da
pesquisa histórica.

In: BLOCH, Marc. Apologia da história ou O ofício do historiador. RJ: Jorge Zahar,
2001, p. 55.

O trecho acima se refere ao seguinte problema da pesquisa histórica:

a) A tensão entre continuidade e mudança dentro de uma dada duração ou
período histórico, o que impede uma divisão precisa entre passado e presente na
investigação de um determinado problema histórico.

b) A tensão entre continuidade e mudança na história, o que promove uma
separação definida entre passado e presente na investigação de um tema
histórico.

c) A mistura entre continuidades e transformações dos dados históricos, o que
permite uma diferenciação entre causas e consequências dos fatos históricos.

d) A predominância das continuidades sobre as transformações históricas, o que
justifica o estudo da história como ciência do passado.

e) A predominância das mudanças sobre as continuidades históricas em um dado
período histórico, o que leva à adoção da história-problema.



RESOLUÇÃO

GABARITO:

LETRA “A”.

A tensão entre continuidade e mudança dentro de uma
dada duração ou período histórico, o que impede uma
divisão precisa entre passado e presente na investigação de
um determinado problema histórico.



MOMENTO EXERCÍCIO

Aponte o século correspondente a cada um dos anos
seguintes:

a) 1999: século _____________.

b) 1900 a.C: século __________.

c) 855 a.C: século ___________.

d) 1400: século _____________.

e) 33: século _______________.

f) 277 a.C: século ___________.

QUESTÃO 6- (Tarefa Mínima 1- Questão 6)



RESOLUÇÃO

GABARITO:
Os séculos correspondentes a cada ano são:

a) 1999: século XX.

b) 1900 a.C: século XIX a.C.

c) 855 a.C: século IX a.C.

d) 1400: século XIV.

e) 33: século I. 

f) 277 a.C: século III a.C.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com
Insta: @rafaelnascimento.his
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