
 
 

 

 

1 4 História 5º 

OS OLHARES SOBRE O BAIRRO HISTÓRICO DE PARATY 
 

 Em 5 de julho de 2019, a cidade colonial de Paraty e a Ilha Grande foram 
declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco, por sua mistura única de riquezas 
históricas e naturais. Trata-se do primeiro lugar misto (patrimônio cultural e natural) do 
Brasil. A área reconhecida abrange 149 mil hectares e inclui o centro histórico de 
colônias de Paraty (fundada em 1667 e declarado patrimônio histórico, no Brasil, em 
1958) e quatro reservas naturais ao redor, incluindo a Serra da Bocaina e a Ilha 
Grande, na região chamada de "Costa Verde". O governo brasileiro concentrou sua 
candidatura na coexistência de culturas locais, como indígenas, quilombolas 
(descendentes de negros escravizados) e comunidades costeiras de pescadores e 
artesãos. Além disso, segundo o Iphan, 85% da Mata Atlântica é preservada nessa 
área. A candidatura listou 36 espécies de plantas consideradas raras, sendo 
29 endêmicas. Entre os tesouros históricos de Paraty, está um trecho da Estrada do 
Ouro, construída por escravos entre os séculos XVII e XIX, por onde transportavam os 
metais preciosos extraídos no interior de Minas Gerais até o porto de Paraty, 
destinados a Portugal. Antigas fazendas, fortificações, adegas de cachaça e sítios 
arqueológicos também fazem parte do circuito histórico. 
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1. Por que a idade colonial de Paraty e a Ilha Grande foram declaradas Patrimônio da 

Humanidade pela Unesco ? (Cap. 4 pág. 57) 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

 
2. Retire uma informação histórica apresentada no texto acima. (Cap. 4 pág. 57) 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

 
3. De que maneira, as construções em Paraty podem contribuir para a construção da 

História? (Cap. 4 pág. 58) 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

 
4. As fontes históricas podem ser materiais ou imateriais. Como podemos classificar as 

construções no Centro histórico de Paraty? Explique. (Cap. 4 pág. 59) 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  
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5. As construções antigas, como as que são encontradas em Paraty, fornecem muitas 
informações sobre o passado. Qual é o profissional que realiza essa pesquisa?   
(Cap. 4 pág. 58) 

 ______________________________________________________________________  

 
6. Leia a tirinha e responda: 

 
 
 O que faz um historiador?  (Cap. 4 pág. 61) 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 
7. Coloque A ou B de acordo com as fontes históricas a qual pertençam. (Cap. 4 pág. 59) 
 

A- Fontes Materiais                       B- Fontes Imateriais 
 
 (   ) Documentos escritos (   ) Obras de arte  (   ) Entrevistas    
 (   ) Monumentos   (   ) Fotografias  (   ) Música  
 

 Leia o texto a seguir: 
OS IDOSOS 

 
  Envelhecer é uma grande vitória. Significa estar vivendo há muito tempo, já ter 

passado por várias experiências e testemunhado inúmeros acontecimentos. Conviver 
com os idosos é um privilégio, pois temos a possibilidade de partilhar toda essa 
memória, esse conhecimento acumulado sobre o mundo. 

  Para a história, os idosos significam uma oportunidade única para recuperar 
informações sobre o passado. Mais do que isso, é a chance de preservar testemunhos 
e experiências de sujeitos que, em sua memória, nunca tiveram a oportunidade de 
registrar seu modo de vida, sua história. 

 
8. Ao trabalhar com o relato de pessoas idosas, o historiador estará utilizando uma fonte:  

           (Cap. 4 pág. 59) 
( A ) Oral 
( B ) Textual 
( C ) Visual 
( D ) Mídia interativa 
 
9. História é a ciência que: (Cap.4 pág. 58) 
 

( 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. 



ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO ____ -   CAPÍTULO _____   -   DISCIPLINA ________________   -   TURMA: ____ ANO ATIVICAPÍTULO _____   -   DISCIPLINA ________________   -   TURMA: ____ ANO 

 

1 3 Matemática 2º 1 4 História 5º 

 
10.Dentre as alternativas a seguir, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes 

escritas?  (Cap.4 pág.59) 

 
( A ) Diários, jornais e leis. 
( B ) Pinturas, utensílios domésticos e certidões de nascimento. 
( C ) Revistas, livros e vestimentas. 
( D ) Brinquedos, documentos e móveis. 
 


