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1. Leia a seguir a afirmação do historiador Gustave Glotz: 

Orgulhosos de serem cidadãos livres, os atenienses talvez ainda sintam mais 

orgulho de serem cidadãos iguais. 

GLOTZ, Gustave. A cidade grega. Rio de Janeiro/São Paulo: Difel, 1980. p. 108.  

Sabemos que a cidadania ateniense incluía apenas um pequeno grupo que compunha a população 
da cidade. Quais eram os grupos sociais excluídos da vida política de Atenas? 

a) Homens pobres, homens ricos e comerciantes. 

b) Cidadãos, comerciantes e mulheres. 

c) Mulheres, escravos e estrangeiros (metecos). 

d) Estrangeiros (metecos), homens ricos e escravos. 

 

2. Leia o texto a seguir.  

[...] As Guerras Médicas [...] constituem um momento essencial na história do 

mundo grego. Afinal, desse confronto nasceriam a hegemonia ateniense e a civilização 

clássica estreitamente associada a ela. [...] 

MOSSÉ, Claude. Dicionário da civilização grega. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. p. 12. 

Hegemonia: domínio; poder sobre os demais.  

A disputa entre a Grécia e a Pérsia no século V a.C. é conhecida como Guerras Médicas ou Guerras 
Greco-Pérsicas. A motivação dessa disputa foi a: 

a) expansão da Grécia, que invadiu os limites persas, atacando toda a população.  

b) expansão do Império Persa pela Ásia, com invasão ao território grego.  

c) proposta de acordo que o Império Persa fez à Grécia para aceitação mútua.  

d) proposta de boa convivência que Atenas e Esparta fizeram ao Império Persa.  
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3. De acordo com Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa, o termo república significa: 

Forma de governo na qual o Estado tem em vista servir à coisa pública e aos 

interesses comuns dos cidadãos. 

REPÚBLICA. In: DICIONÁRIO Michaelis. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/rep%C3%BAblica/>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

A República da Roma antiga se organizava em Senado e Assembleia para administrar a esfera 
pública. Dentro da Assembleia havia as magistraturas. Assinale a alternativa que identifique, 
respectivamente, o magistrado responsável por dirigir os negócios públicos e comandar o exército 
e o magistrado responsável pela aplicação da justiça. 

a) Cônsul e pretor. 

b) Edis e questor. 

c) Censor e pretor. 

d) Questor e censor. 

 

4. Considere a seguinte afirmação: 

Um Estado pode ser denominado imperialista se, em qualquer momento, 

exerceu autoridade sobre outros Estados (ou comunidades ou povos), visando seus 

próprios fins e vantagens.  

FINLEY, Moses. Apud GUARINELLO, Norbert Luiz. Imperialismo greco-romano. São Paulo: Ática, 1987. p. 9. 

Um dos fins e vantagens que o Império Romano buscava era a Pax Romana, que se deu por meio da: 

a) conquista de territórios e manutenção da estabilidade política e econômica durante mais de 

dois séculos. 

b) relação amigável com outros povos às custas de instabilidade política e problemas 

financeiros. 

c) soberania sobre outros povos, mas sem lhes tirar o território, gerando instabilidade 

econômica.  

d) relação de dominação de outros povos, mantida por guerras constantes.  
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5. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Acima, no mosaico romano, estão representados dois escravos. Ser escravo, na Roma Antiga, 
significava: 

a) pertencer à elite da sociedade, ser descendente dos primeiros fundadores de Roma, rico e 

dono de grandes propriedades de terra, ocupando os principais cargos no governo. 

b) formar a maior parte dos cidadãos que trabalhavam como agricultores, artesãos e 

comerciantes, sendo proibidos de participar da política. 

c) integrar a parcela da população que se associava à elite, prestando serviços pessoais em 

troca de proteção e ajuda econômica.  

d) compor o grupo dos não cidadãos que podiam ser vendidos ou alugados.  

 

6. Leia o texto abaixo: 

Na verdade, os gregos possuíam o sentimento de pertencer à mesma 

comunidade [...]. Falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, 

compraziam-se com os mesmos exercícios físicos e espirituais. Todavia, cada cidade 

constituía um Estado autônomo, e havia grandes diferenças entre elas. 

MOSSÉ, Claude. Atenas: a história de uma democracia. Brasília: Ed. da UnB, 1979. p. 11. 

Comprazer-se: sentir prazer ou contentamento. 
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Após a leitura do texto, descreva o processo de formação das cidades gregas Atenas e Esparta e 
destaque as diferenças entre elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto a seguir: 

— Há ainda uns outros servidores, [...] são possuidores de uma força física 

suficiente para trabalhos pesados. Esses, vendem a utilidade da sua força e, como 

chama ao seu preço salário, designam-se, julgo eu, por assalariados. [...]  

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1987. p. 77. 

 

Alguns filósofos gregos, como os atenienses Platão e Sócrates, refletiam sobre os grupos sociais e 

a divisão de trabalho na Grécia antiga. Qual é o grupo mencionado no texto, por Sócrates, e por 

que seus membros são chamados por ele dessa forma? 

 

 

 

 

 

8. Leia o texto a seguir: 

A participação religiosa feminina variava conforme o estágio de sua vida e a 

classe social a que pertenciam. As mulheres mais pobres não exerciam papéis de 

destaque na vida religiosa da cidade, mas participavam das festas cívicas. [...] 

BERQUÓ, Thirzá Amaral. Entre as heroínas e o silêncio: a condição feminina na Atenas clássica. Oficina do Historiador, Porto Alegre: 

EDIPUCRS, Suplemento Especial, p. 1 996, 27 a 29 maio 2014. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/19053>. Acesso em: 13 ago. 2018.  

http://lattes.cnpq.br/0686795086892314
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Em Atenas, havia um ideal de que as mulheres deveriam conviver apenas no espaço familiar, 

dedicadas ao marido ou ao pai, exercendo trabalhos domésticos e gerando filhos. Porém, nem 

todas as mulheres seguiam esse padrão, e algumas participavam de outras atividades, como diz o 

trecho acima. Descreva como era a vida das mulheres que atuavam fora do padrão esperado na 

sociedade ateniense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Observe a imagem abaixo: 

Reprodução/Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA 
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A obra, pintada pelo artista francês Jacques-Louis David em 1787, retrata a morte do filósofo grego 
Sócrates, demonstrando que a cultura grega influenciou várias sociedades ao longo da História. Diante 
dessa informação e da observação da imagem, escreva o que você entende por Antiguidade clássica.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Observe o mapa abaixo: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. p. 88. 

Observe no mapa as regiões abrangidas pelo mar Mediterrâneo. Por causa de sua localização 
geográfica e das viagens que possibilitava, os povos localizados próximos a ele compartilharam 
vários elementos culturais. Cite dois desses elementos, presentes na vida social e cultural desses 
povos no mundo antigo.  

 

 

 

 

 

 

 


