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Gabarito 

 As respostas abaixo servem como uma sugestão. Outras respostas são 
possíveis. As frases em azul são explicações rápidas. 

 
Folha 1: 

 Os cegos descreveram o elefante como três coisas diferentes: uma cobra, uma 
árvore e uma corda. (As pessoas, em geral, só percebem uma parte da verdade e 
pensam que essa parte é o todo.) 
 
 O historiador busca informações em diferentes fontes históricas para depois 
analisa-las e interpretá-las. 
 
 Porque cada historiador faz a reconstrução do que aconteceu, de acordo com 
seus conhecimentos e sua maneira de ver o mundo. 
 
 
Folha 2: 
 
 As fontes históricas são os vestígios que permitem, através da sua 
interpretação, a reconstrução da História. / A fonte histórica é tudo aquilo que, 
produzido pelo homem ou trazendo vestígios de sua interferência, nos permite 
reconstituir a História. / São vestígios que permitem o historiador estudar e 
conhecer os fatos históricos. 
 
 Pessoas de diferentes épocas se entretendo com um “jogo de damas”. 
 
 Sim. (O tipo de vestimenta de cada época, o público que utilizava esse jogo 
no século IX e atualmente em diferentes lugares, a permanência do “jogo de damas” 
ao longo do tempo...) 
 
Folha 3: 
1. Sim. Esses objetos serão fontes históricas que permitirão a reconstituição da 
história das brincadeiras de meninos e meninas de uma determinada cidade brasileira 
do século XXI. 
2.1. Os homens da cena vendem aves. 
2.2. Não. Hoje, as aves não são vendidas vivas em cestos pelas ruas. / Hoje, as aves 
são vendidas em açougues, supermercados etc. 
2.3. Sim 
2.4. Fonte histórica visual ou iconográfica. (Trata-se de uma imagem.) 
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Folha 4: 
4. fontes históricas / visuais ou iconográficas / orais / materiais 
    
            Resposta pessoal. (Escreva algo sobre a sua família (pode ser sobre você) que 
chegou ao seu conhecimento porque alguém lhe contou. Você não se lembra desse 
episódio ou não vivenciou o mesmo.) 
 
 Oralmente. 
             Algumas tribos indígenas, alguns grupos africanos... 
 
1. Nas duas imagens, uma pessoa mais velha educa os mais jovens. 
2. Na 1ª imagem a memória é transmitida pelo relato oral (oralmente) e na 2ª imagem 
ela é transmitida com o auxílio do registro escrito (material didático: cadernos, livros, 
quadro de escrever...) 
 
Folha 5: 
1. Porque todos os documentos são deterioráveis. Assim, com o passar do tempo eles 
podem sofrer destruição, por isso é muito importante preservá-los. 
2. Resposta pessoal 
3. Resposta pessoal 
 
1. O historiador investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, através das 
fontes históricas, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a 
compreensão da condição humana. 
 
2. O historiador busca, nas fontes históricas, informações sobre o que pretende 
pesquisar, interpretando-as criticamente para, então, reconstituir aquela história, 
 
Folha 6: 
 
3.         Fonte histórica escrita      Fonte histórica visual ou iconográfica 
 
 

Fonte histórica material        Fonte histórica material   
 
                             Fonte histórica oral   

 
4. D 
5. B 


