
 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas grega e romana 
• Significados do conceito de “império” e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa 
forma de organização política  

Habilidade 
(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e 
Roma antigas.  

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7 

Justificativas 

a 
Homens adultos de mãe e pai atenienses eram considerados cidadãos, 
independentemente de serem ricos, pobres, proprietários de terras ou comerciantes.  

b 
Os cidadãos eram, justamente, os indivíduos que apresentavam as características que o 
permitiam ter direitos políticos e participar da administração de Atenas.  

c 
Em Atenas, o direito político era concedido aos homens adultos maiores de 21 anos, de 
pai e mãe atenienses, ricos ou pobres. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam 
excluídos da vida política ateniense.  

d 
Os homens ricos (maiores de 21 anos) eram considerados cidadãos atenienses desde 
que não fossem estrangeiros.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente possivelmente não compreendeu que a 
democracia ateniense incluía apenas pequena parcela da população da cidade, composta por 
homens livres, maiores de 21 anos, nascidos em Atenas. Estavam excluídos dos direitos 
políticos: escravos, menores de 21 anos, estrangeiros e mulheres.  

 
  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval  
Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa 
medieval e África)  
Lógicas comerciais  
As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma  

Habilidade 
(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de 
organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque 
para as relações entre senhores e servos. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 7 

Justificativas 

a O que ocorreu foi o inverso, o Império Persa se expandiu, invadindo a Grécia.   

b 

Por meio de conquistas militares, o Império Persa, formado a partir do século VI a.C., 
expandiu seus domínios, que chegaram a atingir 5 milhões de km² de extensão. Várias 
cidades gregas da Ásia Menor foram conquistadas e, posteriormente, os persas 
chegaram à região na qual se encontrava Atenas, marcando o início das Guerras 
Médicas.  

c O Império Persa invadiu regiões da Grécia sem propor acordos.  

d 
Atenas e Esparta lideraram várias cidades gregas no combate à invasão persa. Não 
houve proposta de boa convivência.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente possivelmente não compreendeu a expansão do 
Império Persa por territórios gregos. Apresente um mapa mostrando o Império Persa e seu 
entorno, comparando seu tamanho com os territórios dos Estados oponentes. Explique o 
processo das Guerras Médicas. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda como se 
organizavam as guerras na Antiguidade. 
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História – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas grega e romana 
• Significados do conceito de “império” e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa 
forma de organização política  

Habilidade 
(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais 
e políticas nos períodos monárquico e republicano. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 
O cargo de cônsul era o mais importante da República em Roma, e estava relacionado à 
direção dos negócios públicos e ao controle do Exército. Já o pretor era o responsável 
pela aplicação da justiça.   

b 
Os edis cuidavam de aspectos como a policiamento urbano e a vigilância dos mercados, 
enquanto os questores administravam o dinheiro público.  

c 
Em Roma, o censor elaborava o censo, apurando o número de cidadãos e seus bens, 
além de cuidar da moralidade pública e das finanças, e o pretor aplicava a justiça.  

d 
Os questores administravam o dinheiro público; os censores faziam o censo e cuidavam 
da moralidade pública e das finanças. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente talvez não tenha compreendido a organização da 
república romana e as funções dos magistrados. Apresente aos alunos o sentido das funções 
dos magistrados no contexto da república romana. Uma sugestão é desenvolver um jogo de 
forca com os alunos. Consultem, no livro didático, as descrições dos magistrados. Desenhe, 
na lousa, a estrutura necessária para o jogo. Eleja uma das magistraturas para ser o objeto da 
rodada, dando dicas sobre a função que deve ser apontada com as caraterísticas que lhe 
pertencem. Oriente a turma a buscar referências no livro, para que consigam completar a 
palavra na lousa. 
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História – 6º ano 

3º bimestre – Gabarito 

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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma 
• Domínios e expansão das culturas grega e romana 
• Significados do conceito de “império” e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa 
forma de organização política 

Habilidade 
(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes 
formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a 
A Pax Romana, que significa “Paz Romana”, foi um período de dois séculos em que o 
Império Romano se expandiu territorialmente e procurou manter uma estabilidade 
econômica e política. 

b 
A Pax Romana foi um período de dois séculos em que o Império Romano se expandiu 
territorialmente. Tal projeção não configura, portanto, uma relação amigável com 
outros povos. 

c 
A Pax Romana só foi possível pela conquista de outros territórios e procurou manter 
uma estabilidade econômica no Império.  

d 
A Pax Romana, como o próprio nome indica, desenvolvia-se por meio de relações 
estáveis e não por meio de guerras contínuas. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente provavelmente não compreendeu os conceitos de 
Império Romano e Pax Romana e a importância das conquistas territoriais no mundo antigo. 
Apresente características do período, como a construção de obras, a concessão do direito de 
cidadania a todos os habitantes livres e o controle sobre as regiões conquistadas. No 
entanto, a “paz” garantida estava alinhada a interesses romanos, e qualquer movimento de 
oposição ao governo central de Roma era logo sufocado.  
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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval 

Escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa 

medieval e África) 

Habilidade (EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo 9 

Justificativas 

a Alternativa incorreta, pois a descrição está relacionada aos patrícios.  

b Alternativa incorreta, pois a descrição está relacionada aos plebeus. 

c Alternativa incorreta, pois a descrição está relacionada aos clientes.  

d Alternativa correta, a descrição condiz com a situação dos escravos na Roma Antiga.  
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente provavelmente não compreendeu os conceitos de 
trabalho livre e escravidão na Roma Antiga e que estes estão atrelados à divisão social 
romana na Antiguidade. 
Solicite aos alunos que abram o livro didático nas páginas que descrevem os grupos. Desenhe 
na lousa a estrutura necessária para o jogo da forca, que deverá trabalhar os nomes dos 
grupos sociais romanos. Dê, aos alunos, dicas relacionadas às características dos grupos 
sociais para que completem a palavra. Oriente a busca de referências no livro.  

 

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. 

Após a leitura do texto, descreva o processo de formação das cidades gregas Atenas e Esparta e 
destaque as diferenças entre elas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. 

• Domínios e expansão das culturas grega e romana 

• Significados do conceito de “império” e as lógicas de conquista, conflito e negociação 

dessa forma de organização política 

Habilidade 
(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas 
transformações políticas, sociais e culturais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 

✓ 

Atenas, fundada pelos jônios, fica próxima ao mar Egeu, em uma colina chamada 

acrópole. No início, era governada por um rei, depois por aristocratas e então se 

tornou uma democracia, depois de passar por crises sociais e reformas políticas. 

Esparta, fundada pelos dórios, ficava na península do Peloponeso, região da Lacônia, 
e era bastante militarizada. Seu governo era formado por dois reis de famílias 
distintas, com funções religiosas e militares. Como o poder era exercido por poucos, 
Esparta pode ser caracterizada como uma sociedade oligárquica.  

 
Considerar incorretas as respostas que não descrevam as principais características 
de Atenas e Esparta, sobretudo de sua formação, assim como respostas que não 
abordem algumas diferenças na organização política das duas cidades. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder satisfatoriamente provavelmente não compreendeu a formação 
de Atenas e Esparta e as principais características de cada cidade. 
Apresente aos alunos um mapa da Grécia antiga que mostre a localização de Atenas e 
Esparta. Pergunte aos alunos como eles se organizam para fazer a lição de casa: em qual 
horário do dia, em que local, como distribuem as tarefas etc. Procure levá-los a perceber que 
cada um se organiza de uma forma, estabelecendo um paralelo com as sociedades, 
mostrando que cada uma se organiza de determinada maneira, dependendo da época e do 
local. Explique, então, as organizações sociais e políticas das cidades em questão. Dessa 
forma, espera-se que o aluno compreenda melhor como Atenas e Esparta se formaram e se 
organizaram com o tempo.  
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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? 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval 

Habilidade (EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.  

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 
✓ O aluno identificou corretamente que Sócrates menciona os assalariados, chamados 

dessa forma por venderem sua utilidade e força por um valor chamado de salário.  

 Considerar incorretas as respostas que mencionem, por exemplo, os escravos de 
Atenas, que não eram assalariados.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente possivelmente não compreendeu os conceitos de 
trabalho livre e escravo na Grécia antiga, especificamente em Atenas, a divisão da sociedade 
em grupos e a função de cada um deles.  
Explique aos alunos que grupos compunham a sociedade ateniense e as funções de cada um, 
incluindo as características necessárias para que um indivíduo fosse considerado cidadão.  

 

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.  

 

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. 

http://lattes.cnpq.br/0686795086892314
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Objeto(s) de 
conhecimento 

O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no período medieval  

Habilidade 
(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e 
nas sociedades medievais. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 7 

Grade de correção 
✓ 

Em Atenas, as mulheres estavam excluídas da cidadania. Todos os cargos políticos 
da cidade eram exercícios por homens cidadãos. As mulheres podiam, porém, 
desempenhar papéis importantes na vida religiosa e econômica da pólis 
participando das festividades em homenagem aos deuses, como descrito no texto-
base da questão, e também como sacerdotisas, que eram consultadas por pessoas 
de toda a Grécia. Muitas mulheres, por serem pobres, precisavam trabalhar fora de 
casa, as mais pobres atuavam na agricultura, no pequeno comércio, nas oficinas e 
tabernas. E mesmo as mulheres mais ricas, que ficavam dentro de casa, 
administravam o lar.  

 Considerar incorretas as repostas que não descreverem atividades exercidas pelas 
mulheres para além do espaço privado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente provavelmente não compreendeu a construção 
dos papéis sociais de mulheres e homens em Atenas e como a inserção feminina na 
sociedade varia de acordo com o tempo e o local. 
Retome com os alunos os papéis desempenhados pelas mulheres na sociedade ateniense e 
em outras regiões da Grécia antiga, mostrando que elas desenvolviam diversas funções.  

 

9. Observe a imagem abaixo: 

Reprodução/Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA 

 

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.  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

O Ocidente clássico: aspectos da cultura na Grécia e em Roma 

Habilidade 
(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição 
ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 8 

Grade de correção 

✓ 

O conceito de Antiguidade clássica se refere ao passado das sociedades grega e 
romana. Faz parte de uma periodização tradicional (muito usada e aceita) da 
história do Ocidente. “Antiguidade” significa a ideia de algo anterior e inicial. 
“Clássico” significa um modelo, uma referência a ser seguida. Assim, a Antiguidade 
clássica foi um “padrão” que marcou a construção de várias sociedades ocidentais.  

 
Considerar a resposta incorreta se não mencionar que Antiguidade clássica faz parte 
de uma periodização tradicional largamente utilizada. Nessa periodização, a palavra 
“antiguidade” traz a ideia de algo anterior e inicial. Já o termo “clássico” se refere a 
um modelo, uma referência, um padrão.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente possivelmente não compreendeu o conceito de 
Antiguidade clássica e sua interação com outras temporalidades. 
Recorra ao quadro exposto na questão. Jacques-Louis David pintou a Morte de Sócrates no 
final do século XVIII, período no qual a França, assim como várias outras sociedades, buscava 
referências na Antiguidade clássica. Faz parte do conceito a ideia de que esse período é um 
modelo que serviu de referência para outras sociedades. Dessa forma, espera-se que o aluno 
compreenda melhor como certas noções e modelos históricos são retomados por grupos do 
presente, como uma forma de valorização e reapropriação do passado.  

 

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.  
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Objeto(s) de 
conhecimento 

O Mediterrâneo como espaço de interação entre as sociedades da Europa, da África e do 
Oriente Médio 

Habilidade 
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no 
Mediterrâneo e seu significado. 

Tipo de questão Aberta Capítulo 10 

Grade de correção 
✓ 

Entre as trocas culturais promovidas entre diferentes povos pelo mar Mediterrâneo 
estavam a arquitetura romana, como a utilizada na construção de teatros e 
anfiteatros, o Direito Romano e seu conjunto de leis e a língua, o latim (além das 
obras escritas em latim).  

 Considerar a resposta incorreta se não contemplar, por exemplo, alguns elementos 
da cultura romana antiga que circularam pelo Mediterrâneo. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

O aluno que não responder corretamente talvez não tenha compreendido a importância do 
mar Mediterrâneo no mundo antigo e as trocas feitas através dele. 
Apresente um mapa como o da questão e mostre aos alunos as rotas possíveis por mar e por 
terra de um lugar a outro. Explique que, com os viajantes, a cultura dos locais se difunde por 
onde passam. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda melhor como os territórios 
geográficos que se conectam são palco de trocas culturais. Demonstre exemplos a partir do 
conceito da globalização atual e das trocas culturais mais próximas vivenciadas pelos alunos. 

 


