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1. O Franjinha aparece com mais uma máquina do tempo. Será que é possível “viajar” no tempo, 
como queria o Franjinha? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2. Ao longo dos anos, como forma de organizar as atividades cotidianas, os seres humanos 

criaram unidades de medida do tempo. Dê exemplos.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
PRIMEIRO PASSO NA LUA 

 
Em 20 de julho de 1969, a tripulação da Apollo 11 conseguiu 
realizar o feito de chegar à superfície lunar, aonde os 
astronautas americanos Neil Armstrong - que deu o 
“pequeno passo” e cunhou a frase que ficaria famosa - e 
Edwin "Buzz" Aldrin chegaram após pousarem com o 
módulo lunar Eagle na região conhecida como Mar da 
Tranquilidade. O outro integrante da Apollo 11, o astronauta 
americano Michael Collins, permaneceu no módulo de 
comando Columbia, na órbita da Lua. A missão da agência 
espacial americana, a Nasa (em inglês), continuava os 
esforços do projeto Apollo, que tinha entre seus objetivos 
desenvolver um programa de exploração científica na Lua.  

 
 http://www.multirio.rj.gov.br  

 

3. Primeira vez que os seres humanos chegaram à Lua foi em 1969. Escreva em números 
romanos, o século que representa esse acontecimento.  
___________________________________________________________________________ 
 

4. Em 20 de julho de 1969, a tripulação da Apollo 11 conseguiu realizar o feito de chegar à 
superfície lunar. Escreva qual é a década do ano sublinhado.  
___________________________________________________________________________ 
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5. As fontes históricas podem ser classificadas como materiais ou imateriais. Como são 

classificadas as entrevistas e relatos orais sobre os astronautas que fizeram a primeira 
viagem à Lua? 
___________________________________________________________________________ 

6. Escreva como é feito o trabalho do Historiador.  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
7. ESCREVA CERTO OU ERRADO PARA AS AFIRMAÇÕES: 
 
a) Os objetos do passado ajudam a entender como era a vida antigamente. 

(________________)  

 
b) As fotografias servem para as pessoas registrarem suas experiências. 

(___________________) 

 
c) Antigamente, as pessoas usavam celulares para tirar fotos. (__________________) 
 
8. A história de um povo ou de uma região pode ser conhecida a partir de diversos registros, os 

quais são chamados de fontes históricas. Observe as imagens e, em seguida, responda: 
 

   
Carta de Achamento do Brasil Primeiro mapa do Brasil Fóssil encontrado no Brasil 

 

Fonte: Banco de questões Sas 

a) As fontes históricas apresentadas acima são classificadas como: 
 

(      ) materiais                      (      ) imateriais 
 
9. Relacione as fontes históricas de acordo com a sua classificação. 
 

(1) Recursos materiais 
 
(2) Recursos imateriais 

(     ) Certidão de nascimento 
 
(     ) Fotografias 
 
(     ) Narrativas orais 
 
(     ) Crenças religiosas 

 
10. Explique a importância das fontes históricas.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


