
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
 
1) O núcleo político-cultural na antiguidade grega eram as chamadas cidades-estados. Como funcionava esse núcleo 
que sustentava a sociedade helênica? 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Quais as principais características das cidades de Atenas e de Esparta?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
3) Explique o que foi a Guerra do Peloponeso, quais as cidades envolvidas no conflito e qual o seu desfecho.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
4) Como a filosofia grega auxiliou para o surgimento da ciência como a conhecemos atualmente? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
5) Por que os persas tentaram invadir o Mundo Grego, dando início às Guerras Médicas? Como este conflito terminou?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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6) Sobre o processo de expansão das cidades gregas, ocorrido por volta de 750 a.C., assinale a alternativa correta. 
 
a) Todas as conquistas realizadas durante a segunda diáspora grega tiveram por base vias continentais em que os 

caminhos terrestres foram os de maior importância. 
b) Com a melhoria das técnicas de navegação, incluindo a utilização da âncora, foi possível a conquista de novas 

áreas via Mediterrâneo, onde poderosos impérios dificultavam a expansão grega. 
c) A travessia dos mares pelos gregos foi dificultada pela ascensão do poder bélico do Império Fenício na Ásia. 
d) A exportação de gêneros alimentícios gregos para áreas conquistadas só foi possível devido ao desenvolvimento de 

novas técnicas e à alta produtividade agrícola. 
e) A segunda diáspora veio a ser a solução para garantir a situação socioeconômica dos gregos. 
 
7) Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica que se mantêm na vida contemporânea, podemos citar: 
 
a) A concepção de democracia com a participação do voto universal. 
b) A promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. 
c) A idealização e a valorização do trabalho manual em todas suas dimensões. 
d) Os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. 
e) Os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades-acrópoles. 
 
8) Apesar das semelhanças quanto à língua e a religião entre os gregos das diversas polis, a Grécia do Período 
Clássico em diante era um mosaico de cidades autônomas em termos políticos e econômicos. A criação das cidades-
estado seguiu por caminhos diferentes em função da relação entre populações autóctones e povos estrangeiros. 
Particularmente, a história da fundação de Atenas e de Esparta teve clara relação com sua organização sociopolítica, 
pois: 
 

a) Ocorreu em Atenas a partilha de poder administrativo entre jônios e demais estrangeiros, enquanto em Esparta se 
deu a dominação política dos dórios. 

b) O domínio jônico submeteu os povos autóctones na formação de Atenas, enquanto os dórios partilharam o governo 
de Esparta com os nativos lacedemônios. 

c) Atenas tornou-se centro cosmopolita do mundo antigo, dada a proeminência social dos estrangeiros, enquanto a 
elite dórica manteve-se predominante no governo de Esparta. 

d) A formação de Atenas esteve vinculada ao trabalho agrícola das populações camponesas, enquanto os guerreiros 
dóricos de Esparta constituíram uma sociedade militarizada. 

e) Atenas formou-se com a reunião de jônios e populações locais pré-helênicas, enquanto Esparta resultou da invasão 
dórica, marcada pela submissão dos habitantes autóctones. 

 
9) Sobre a escravidão na Grécia antiga, é correto afirmar que 
 
I. a mão de obra escrava era a base da economia grega e o critério adotado para determinar quem seria 

escravizado era o racial. Os escravos eram provenientes da África (negros) ou da Ásia (amarelos). 
II. o uso de escravos em Atenas tinha certa importância social, na medida em que concedia mais tempo para que os 

homens livres pudessem participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. 
III. os escravos, em Esparta, cidade voltada para as guerras, eram chamados de hilotas, pertenciam ao Estado e 

trabalhavam para os esparciatas – uma minoria que participava das decisões políticas e administrativas e se 
dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. 

 

Das proposições acima: 
 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão corretas. 
 
10) Leia o texto a seguir:  
 
“[...] falando de democracia eles (os atenienses) pensavam em uma praça ou então em uma assembleia na qual os 
cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhe diziam respeito. Democracia significava o que a 
palavra designa literalmente: poder do demos e não, como hoje, poder dos representantes do demos”. 
(BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 
2000.) 
 
Este texto faz referência à democracia existente na cidade grega de Atenas, entre os séculos VI e IV a.C. Assinale a 
opção que relaciona a democracia ateniense à democracia brasileira atual: 
 
a) As dimensões continentais do Brasil podem ser consideradas como um dos empecilhos para o uso do modelo 

ateniense. 
b) Em Atenas, o poder era exercido pelos representantes do povo; no Brasil, o poder é exercido diretamente pelo 

povo. 
c) No Brasil, grande parte da população não participa das eleições, o mesmo não ocorria em Atenas, somente os 

homens livres podiam votar. 
d) Em ambos os exemplos, todas as pessoas adultas são consideradas aptas a participar das decisões políticas, 

podendo participar das assembleias. 
e) A democracia ateniense foi mais ampla do que a brasileira, pois assegurava a participação dos estrangeiros na vida 

política da pólis. 



 
11) A Grécia Antiga legou à humanidade uma notável herança política, filosófica e artística. Enquanto nas civilizações 
orientais – egípcia, mesopotâmica, persa – a responsabilidade pelos destinos das pessoas e dos povos era atribuída às 
divindades, os gregos reconheciam e valorizavam as realizações do ser humano. Um dos grandes destaques dos 
gregos antigos no campo do conhecimento foi a Filosofia. 
 
Sobre os filósofos gregos, indique a alternativa incorreta. 
 
a) Sócrates não escreveu um livro sequer, mas foi um dos mais notáveis e influentes filósofos gregos. 
b) Discípulo de Sócrates, Platão fundou a Academia, primeira escola filosófica da Grécia. 
c) Protágoras foi um sofista: um filósofo que utilizava a reflexão para atingir um fim imediato, inclusive o comercial. 
d) Para Zenon de Cício, o ser humano deve aceitar o destino com firmeza de espírito (estoicismo). 
e) O epicurismo, corrente filosófica criada por Epicuro, caracteriza-se pela aceitação da dor e resignação em relação 

às adversidades. 
 
 
12) Em sua obra “A Constituição de Atenas“, Aristóteles escreveu: 
 
“Vendo Sólon [que] a cidade se dividia pelas disputas entre facções e que alguns cidadãos, por apatia, estavam 
prontos a aceitar qualquer resultado, fez aprovar uma lei específica contra eles, obrigando-os, se não quisessem 
perder seus direitos de cidadãos, a escolher um dos partidos”. 
Sólon nascera aristocrata, mas dedicara-se ao comércio. Em 594 a.C., foi escolhido como legislador para solucionar os 
conflitos sociopolíticos que ocorriam em Atenas havia décadas. 
 
Com base em seus conhecimentos e no texto acima, indique a alternativa que especifica o objetivo da lei de Sólon 
aprovada pela assembléia ateniense. 
 
a) Diminuir a participação dos eupátridas na Assembleia. 
b) Forçar a presença dos metecos na administração da polis ateniense. 
c) Transformar a Assembleia aristocrática em uma Assembleia popular, com a participação de todos os homens com 

idade superior a 18 anos. 
d) Tornar obrigatória a participação dos cidadãos na vida política da cidade. 
e) Acabar com os antagonismos entre os representantes das diversas classes sociais. 
 
 
13) Esparta, fundada pelos dórios, foi uma das primeiras cidades-Estado a surgir na Grécia Antiga. Fundada no 
século XI a.C., localizava-se na fértil planície da Lacônia, às margens do rio Eurotas. Seu nome se relaciona a uma 
planta típica da região. 
 
Leia as frases sobre Esparta. 
 
I. A propriedade de terra era privada, e os esparciatas monopolizavam todas as funções político-administrativas. 
II. Era uma diarquia, ou seja, governada por dois reis, encarregados do poder judiciário. 
III. Sua constituição foi elaborada por Licurgo, provavelmente um personagem mítico. 
IV. A Gerúsia, a Assembleia Geral, tinha um caráter consultivo. 
V. Praticava-se a eugenia, pois uma criança espartana nascida com algum defeito físico era sacrificada. 
VI. Aos 40 anos, o espartano se afastava das atividades militares, pois não tinha mais capacidade física para as 

grandes batalhas. 
 
Estão corretas: 
 
a) I, III e IV. 
b) I, II e VI. 
c) II, III e V. 
d) II, IV e VI. 
e) III, IV e V. 
 
 
14) A civilização grega destaca-se como uma das mais importantes do mundo antigo. Era formada por diversas pólis, 
cidades-Estado que nunca se unificaram politicamente, e disseminou valores e elementos culturais presentes até hoje 
em grande parte das sociedades ocidentais. Sobre a Grécia Antiga, leia atentamente as afirmações abaixo. 
 
I. Esparta, cidade-Estado fundada pelos jônios e localizada na península do Peloponeso, notabilizou-se pelo seu 

conservadorismo político-administrativo. 
II. Atenas, localizada na região da Ática, situava-se ao pé de um rochedo, a chamada Acrópole (“cidade alta”), onde 

foram construídos magníficos templos. 
III. A “idade de ouro” de Atenas é identificada com o governo de Sólon, época em que foram reconstruídos os 

templos da Acrópole, destruídos durante a “Guerra do Peloponeso”. 
IV. A “idade de ouro” também está associada ao apogeu da democracia em Atenas, bem como à produção e à 

encenação de notáveis peças teatrais, das quais participavam somente homens.  
V. Em geral, a atitude de um cidadão ateniense correspondia a “uma pessoa que tinha pouca afeição a discussões 

políticas, filosóficas e artísticas”.  
 



Estão corretas as afirmações: 
 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
e) II e IV. 
 
15)  Da necessidade de organizar um governo capaz de estabelecer normas que regulassem as atividades da 
comunidade, surgiu o processo de integração política denominado “cidade-Estado”.  Atenas foi uma das cidades-
Estado gregas que mais precocemente se organizou politicamente e que mais se transformou. Conheceu diversos 
regimes políticos (realeza aristocrática, oligarquia, tirania e democracia).  
 
Leia com atenção as frases abaixo. Todas se referem à história política de Atenas na Antiguidade. 
 
I. O crescimento do comércio e da produção artesanal, em decorrência da expansão marítima, fortaleceu o poder 

político da aristocracia, que, por meio da ação dos legisladores, implantou a democracia. 
II. As transformações socioeconômicas, a partir do século VII a.C., estão na origem da passagem de um sistema 

político aristocrático para um democrático. 
III. Os arcontes eram os principais representantes do poder político do povo ateniense na época da democracia. 
IV. Durante a democracia, a isonomia, ou seja, a igualdade perante a lei, era extensiva apenas aos cidadãos 

atenienses, do sexo masculino e maiores de 21 anos. 
V. A democracia ateniense atingiu seu apogeu durante o governo de Péricles. 
VI. Os metecos, parte importante da população ateniense, eram escravos originários das guerras entre Atenas e 

outras cidades gregas, como Esparta, Corinto e Tebas. 
 
Assinale a alternativa que classifica corretamente as afirmativas. 
 
a) E, C, C, E, E, C. 
b) E, C, E, C, C, E. 
c) C, C, E, E, E, C. 
d) C, E, C, E, C, E. 
e) E, C, C, C, E, C. 
 
16) Ao contrário de Esparta, sua maior rival na Grécia Antiga, Atenas passou por uma grande mudança na sua 
organização política, decorrente de transformações econômico-sociais e do crescimento populacional. Ao longo de 
séculos, evoluiu de um sistema aristocrático para uma democracia, cujo apogeu ocorreu durante o governo de 
Péricles, no século V a.C. 
 
Leia as proposições abaixo sobre a democracia ateniense: 
 
I. O termo “democracia” é de origem grega e significa “governo do povo” (demo = povo; cracia = governo). 
II. No século V a.C., todos os habitantes masculinos da polis ateniense participavam do governo. 
III. As mulheres atenienses e as estrangeiras casadas com atenienses podiam comparecer à grande Assembleia 

(Eclésia), mas não podiam votar. 
IV. A palavra demo, embora significasse “povo”, tinha um sentido restrito, pois se referia apenas aos homens livres 

e filhos de atenienses. 
V. Libertos e estrangeiros (metecos) eram cidadãos passivos, pois podiam participar da Assembleia, mas sem 

direito ao voto. 
VI. A democracia ateniense era direta, portanto não representativa como as modernas. 
  
Indique a alternativa que contém todas as proposições corretas. 
 
a) II, III e VI. 
b) I, III e V. 
c) I, IV e VI. 
d) III, IV e V. 
e) II, III e IV. 
 
17) Para os gregos antigos, os deuses estavam em toda a parte, da abóbada celeste até as profundezas da terra. As 
divindades do céu agrupavam-se em torno daquele que era tido como o rei dos deuses e o soberano do mundo: ____ 
.  Sobre o cume do monte ____, ele convocava os outros deuses para uma reunião. No céu reinava ainda a deusa 
____, sua mulher, e o belo ____, deus do Sol. O mar era o reino do sombrio ____, sempre com um tridente na mão. 
Nas profundezas da terra, para onde os mortos eram levados na barca conduzida por Caronte, dominava ____. 
 
Qual alternativa completa corretamente as lacunas do texto acima? 
  
a) Apolo, Taigeto, Afrodite, Dionísio, Hermes, Vulcano. 
b) Zeus, Olimpo, Hera, Apolo, Poseidon, Hades. 
c) Ares, Peloponeso, Deméter, Ares, Netuno, Vulcano. 
d) Zeus, Taigeto, Afrodite, Apolo, Mercúrio, Hades. 
e) Júpiter, Olimpo, Minerva, Hermes, Netuno, Plutão. 
 



 
18) Os mitos são narrativas literárias, pequenas ou grandes histórias, que procuram explicar determinados 
acontecimentos e têm caráter sagrado. Através deles, os gregos procuravam compreender o mundo em que viviam, 
suas origens e seus passados. A presença da linguagem mítica pode ser observada em todas as culturas, embora a 
humanidade tenha alcançado maneiras mais racionais de explicar o mundo. 
 

BIASOLI, Vitor. O mundo grego. São Paulo: FTD, 1995. p. 8. 
 
Com suporte no texto acima e lembrando que os mitos eram um dos elementos fundamentais da cultura grega antiga, 
leia as proposições abaixo e depois responda como se pede. 
 
I. Na Grécia antiga, os mitos geralmente se relacionavam com os deuses e os heróis. 
II. Para os gregos antigos, no início havia o caos, do qual surgiram a Terra e o Céu. 
III. Zeus, deus supremo, era o criador do mundo e dos homens. 
IV. Aos poucos, o pensamento racional (filosofia) substituiu os mitos na explicação da origem do universo. 
V. Em seu apogeu, a filosofia provocou o desaparecimento dos mitos. 
VI. Apalavra filosofia literalmente significa “amor pela sabedoria”. 
  
Quais proposições estão corretas? 
 
a) I, II, IV e VI. 
b) I, II, III e VI. 
c) II, III, IV e VI. 
d) II, IV, V e VI. 
e) I, III, V e VI. 
 
19) Na Antiguidade, nunca houve uma Grécia politicamente unificada. Ela era formada por cidades-Estado. Sobre a 
organização política grega nessa época, é correto afirmar que: 
 
a) A expressão “mundo grego” se aplica apenas à Grécia continental. 
b) A solidariedade entre as cidades-Estado se manifestava integralmente quando havia a ameaça de uma invasão 

militar da península Balcânica. 
c) Ela se caracterizava pela autonomia política de cada cidade-Estado.  
d) Ela era muito influenciada pelas diferentes concepções e práticas religiosas. 
e) As colônias gregas fundadas na Itália e no norte da África eram politicamente subordinadas à cidade-Estado de 

origem de seus primeiros habitantes. 
 
20) As cidades-Estado gregas, ou polis, originaram-se da junção de tribos que viviam em determinada região. Mais 
do que núcleos urbanos, eram as unidades políticas básicas do mundo grego, constituídas como sociedades de 
homens livres que decidiam em conjunto suas leis. 

(BIASOLI, Vitor. O mundo grego. São Paulo: FTD, 1995. p. 20.) 
  
Sobre as cidades-Estado gregas, é correto afirmar que: 
 
a) Suas atividades econômicas principais, no período clássico, eram o comércio e a produção artesanal. 
b) A exemplo de Esparta, a maior parte da população vivia no setor urbano. 
c) Tróia era a polis mais importante na região da Ática. 
d) Agrupavam-se permanentemente em ligas políticas cujo chefe era o basileu (rei). 
e) Durante os jogos olímpicos, eram escolhidos os melhores atletas para competir com os cretenses. 
 
 
 
 
 


