
 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS (APNPs) ANOS FINAIS – 
HISTÓRIA 

 

6º ANO 

Olá estudante, 
 
Vamos ler o texto a seguir e depois realizar as atividades para revisão de alguns conteúdos 
estudados em História: O que é História; Tempo e Pré-História. 
 

O que é História? 
 

História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, 

no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em 

prática uma análise crítica do seu objeto de estudo a fim de racionalizar a conclusão sobre os 

acontecimentos investigados. 

A palavra “história” tem origem no idioma grego e é oriunda do vocábulo “hístor”, que 

significa “aprendizado”, “sábio”. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da 

investigação e do estudo. A importância da História está em seu papel de nortear o homem no 

espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. 

Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em 

períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e utilizava 

acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo de outro. O fim de 

um período, no entanto, não significava o registro de mudanças profundas imediatas, mas 

indicava, a partir daquele marco, o acontecimento de mudanças significativas com o passar do 

tempo. 

Pré-História é o período que acompanha toda a evolução histórica do homem, partindo 

de seu surgimento e estendendo-se até o momento em que a primeira forma de escrita foi 

criada, por volta de 4000 a.C. A Pré-História acompanha todo o processo de desenvolvimento 

humano, desde a utilização da pedra e do metal para a produção de ferramentas até o processo 

de sedentarização. 

 
Fonte: O que é História? Daniel Neves. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historia. Acesso 
em: 07 abril 2020. 

 
1 História é a ciência que: 
 
a) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. 
b) se fundamenta unicamente em documentos escritos. 
c) estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a 
humanidade deixou. 
d) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. 
e) estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo. 



 
 
2 Marque a opção que apresenta apenas exemplos de fontes históricas escritas. 
 
a) Diários, jornais e leis.  
b) Pinturas, utensílios domésticos e certidões de nascimento. 
c) Revistas, livros e vestimentas. 
d) Brinquedos, documentos e móveis. 
e) Cartões-postais, fósseis e lendas. 
 
3 Escreva a que séculos pertencem os seguintes anos. 
 
a) 945 _______________ 
b) 2000 ______________ 
c) 1489 ______________ 
d) 2020 ______________ 
e) 33    _______________ 
 
4 Você já parou para pensar que temos horário para tudo: fazer as refeições, ir para a escola, 
chegar em casa? Quando alguém quer dizer que se atrasou, é comum ouvirmos a expressão 
“perdi a hora”. Todas as nossas ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época 
em que o tempo e suas medições são parte importante do cotidiano. A maneira como cada 
sociedade conta o tempo está relacionada com seu modo de usá-lo. E assim como existem 
diversas formas de contar o tempo, há diversos modos de vida convivendo em uma mesma 
época. 
 
a) Quais são os objetos que o ser humano usa para medir o tempo? 

b) Que mudanças acontecem na natureza e que nos fazem perceber a passagem do tempo? 

c) Qual a importância do calendário? 

d) O que demora mais para passar: cinco minutos no recreio da escola ou cinco minutos na 

cadeira de um dentista? Por quê? 

 
5 Observe o mapa e responda: 
 

  
Fonte: Rainer Sousa. Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em 07 abril 2020. 

 
a) Qual é o tema do mapa? Crie um título criativo para ele. 

b) Existe outra explicação para o fato apresentado? Qual seria? 

 



 
 

MOMENTO HISTÓRIA & CULTURA 
 

Assim como podemos contar o tempo através do tempo cronológico, usando relógios 
ou calendários, temos ainda outros tipos de tempo: o tempo geológico, que se refere às 
mudanças ocorridas na crosta terrestre, e o tempo histórico que está relacionado às mudanças 
nas sociedades humanas. 
 
Agora te convido a ler a letra da música “Tempo”, do cantor Arnaldo Antunes. Convide um 
parente, um amigo para ler e ouvir a música com você: 
 
  
Será que a cabeça 
tem o mesmo tempo que a mão? 
o tempo do pensamento, 
o tempo da ação 
 
será que o teto tem o mesmo tempo que o 
chão? 
o tempo de decompor… 
o tempo de decomposição 
 
será que o filho 
tem o mesmo tempo que o pai? 
 
o tempo do nascimento, 

crescimento, envelhecimento, 
um momento 
um momento 
 
o homem pensa que faz 
a guerra, a paz 
enquanto o homem pensa 
o tempo se faz 
o homem pensa que é 
alegre, triste 
enquanto o tempo passa 
o homem assiste 
como matar o tempo… 

  
 
 
Ouça a música em: https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/91765/ 
 


