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1. No século VI a.C., Clístenes instituiu o Ostracismo, que resultava do poder de que dispunha a 

Assembleia Popular, em Atenas, para: 

a) ampliar os poderes da Bulé sobre toda a democracia ateniense. 

b) encerrar com as práticas de escravidão por dívidas. 

c) restabelecer os poderes ditatoriais, como aqueles praticados Psístrato. 

d) ampliar a realização de cultos para os principais deuses do panteão grego. 

e) afastar da política ateniense todos aqueles que praticassem atos contrários as práticas democráticas. 

 

2.  

E muitos a Atenas, para a pátria de geração divina, reconduzi, vendidos que foram - um injustamente, o 

outro justamente; e outros por imperiosas obrigações exilados, e que nem mais a língua ática falavam, de 

tantos lugares por que tinham errado; e outros, que aqui mesmo escravidão vergonhosa levavam, 

 apavorados diante dos caprichos dos senhores, livres estabeleci. 

O texto, um fragmento de um poema de Sólon – arconte ateniense, 594 a.C. -, citado por Aristóteles em 

A Constituição de Atenas, refere-se: 

a) ao fim da tirania. 

b) à lei que permitia ao injustiçado solicitar reparações. 

c) à criação da lei que punia aqueles que conspiravam contra a democracia. 

d) à abolição da escravidão por dívida. 

e) à instituição da Bulé. 

 

 

3. Leia, atentamente, o trecho a seguir e responda ao que se pede:  

"Para o filósofo grego Platão, nenhuma das formas de governo existentes em sua época era a ideal. Ao 

analisar um determinado regime político, ele observou que neste caso, o poder estava concentrado nas 

mãos dos cidadãos que deliberavam diretamente sobre os assuntos da cidade, embora em seu entender, 

muitos fossem moralmente indignos e sem qualificação para tal." Adaptado de FINLEY, M. "Os gregos 

antigos". Lisboa: Edições 70, 1986. p. 87. 

a) Identifique o regime político que está sendo criticado por Platão. 

 

 

 

b) Cite e analise duas das principais características desse regime na Grécia Antiga. 
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