
 

 Preencha o cabeçalho com caneta azul ou preta. 
 Escreva seu nome completo. 
 Todas as respostas também devem ser feitas com caneta azul ou preta. 
 Capriche na letra e use a norma culta de nossa língua. 
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LISTA DE EXERCÍCIOS DE REVISÃO - 1° BIMESTRE – 2017 
 
1. Baseando-se nas explicações realizadas em sala de aula explique qual a importância da 

disciplina de história e como funciona o trabalho do historiador.  
 

2. Explique o que são os “documentos” utilizados pelos historiadores e o que são as “fontes 
históricas” citadas nas aulas. 

 
3. Explique detalhadamente o significado do termo Mito e aponte qual a sua diferença para o 

conhecimento histórico. 
 

4. Elabore uma linha do tempo – tendo como base o calendário gregoriano (cristão) - com 
as seguintes datas: 
a) 4000 a.C. Surgimento da escrita 
b) 476 Queda do Império Romano do Ocidente 
c) 1453 Tomada de Constantinopla pelos turcos 
d) 1789 Revolução Francesa 
e) 30000 a.C. Chegada do Homem na América 
f) 7500 a.C. – Construção da Cidade e Jericó 
g) 3500 a.C. – Surgimento da Mesopotâmia 
h) 1200 a.C – Nascimento da Cultura Olmeca na América 
i) 1500 Descobrimento do Brasil 
j) 1822 Independência do Brasil 
k) 1888 Abolição da Escravidão  
l) 1750 Tratado de Madri  
m) 1889 Proclamação da República no Brasil 

n) 2014 Copa do Mundo de Futebol no Brasil 
 

5. Explique o significado de pré-história e quais são suas principais divisões.  
 
6. Quais são as principais teorias de surgimento do homem? Explique-as 

 
7. Elabore uma linha de “escala da evolução” do homem com as principais espécies desde o 

Australopithecus até o Homo Sapiens Sapiens.  
 

8. Neste primeiro bimestre, aprendemos como calcular os séculos a partir de uma data. A 
partir da explicação e dos seus conhecimentos, defina os séculos dos anos abaixo. 
(Exemplo: 562 = VI – 6) 
a)  5 d.C.          f) 100 d.C.    k) 1001 d.C.  
b) 91 d.C.   g) 250 d.C.  l) 1999 d.C. 
c) 150 d.C.   h) 899 d.C.   m) 2001 d.C. 
d) 300 d.C.   i) 500 d.C.   n) 1500 d.C. 

e) 641 d.C.    j) 700 d.C.   o) 1300 d.C.  


