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1. (Unesp 2013)  Leia. 
 
Quando sua influência [de Péricles] estava no auge, ele 
poderia esperar a constante aprovação de suas políticas, 
expressa no voto popular na Assembleia, mas suas 
propostas eram submetidas à Assembleia semanalmente, 
visões alternativas eram apresentadas às dele, e a 
Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas 
políticas, e ocasionalmente assim procedeu. A decisão era 
dos membros da Assembleia, não dele, ou de qualquer 
outro líder; o reconhecimento da necessidade de liderança 
não era acompanhado por uma renúncia ao poder 
decisório. E ele sabia disso. 
 

(Moses I. Finley. Democracia antiga e moderna, 1988.) 
 
Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense, 
no século V a.C., o texto afirma que  
a) os líderes políticos detinham o poder decisório, embora 

ouvissem às vezes as opiniões da Assembleia.    
b) a eleição de líderes e representantes políticos dos 

cidadãos na Assembleia demonstrava o caráter indireto 
da democracia.    

c) a Assembleia era o espaço dos debates e das decisões, o 
que revelava a participação direta dos cidadãos na 
condução política da cidade.    

d) os membros da Assembleia escolhiam os líderes 
políticos, submetendo-se a partir de então ao seu poder 
e às suas decisões.    

e) os cidadãos evitavam apresentar suas discordâncias na 
Assembleia, pois poderiam assim provocar impasses 
políticos.     

   
2. (Fuvest 2013)  Não esqueçamos que o processo de 
formação de um povo e de uma civilização gregos não se 
desenrolou segundo um plano premeditado, nem de 
maneira realmente consciente. Tentativa, erro e imitação 
foram os principais meios, de tal modo que uma certa 
margem de diversidade social e cultural, amiúde muito 
marcada, caracterizou os inícios da Grécia. De fato, nem o 
ritmo nem a própria direção da mudança deixaram de se 
alterar ao longo da história grega. 
 

Moses I. Finley. O mundo de Ulisses. 3ª ed. Lisboa: 
Presença, 1998, p.16. 

 
a)  Indique  um  elemento  “imitado”  de  outros  povos  e  

sociedades  que  teria  estado  presente  nos  “inícios  da  
Grécia”. 

b) Ofereça pelo menos dois exemplos do que o autor 
chama  de  “diversidade  social  e  cultural”,  que  
“caracterizou  os  inícios  da  Grécia”.     

   
3. (Fgv 2013)  Na Assembleia, (...) que se reunia mais ou 
menos 40 vezes por ano, os atenienses discutiam e 
votavam os principais problemas do Estado – declaravam 
guerra, firmavam tratados e decidiam onde aplicar os 
recursos públicos. Do mais pobre sapateiro ao mais rico 

comerciante, todos tinham oportunidade de expressar a 
sua opinião, votar e exercer um cargo no governo. 
 

(Flavio de Campos e Renan Garcia Miranda, A escrita da 
história) 

 
 

As mulheres atenienses  
a) tomavam parte dessa instância política, mas suas ações 

se limitavam aos temas relacionados com a família e a 
formação moral e militar dos filhos.    

b) não detinham prerrogativas nas atividades públicas, mas 
possuíam direito de voto nessa Assembleia quando a 
decisão envolvia guerras externas.    

c) participavam de todas as atividades públicas de Atenas, 
mas só tinham voz nessa Assembleia se estivessem 
acompanhadas pelo marido ou filho.    

d) não podiam participar dessa Assembleia, da mesma 
forma como não tinham direito de exercer cargos 
administrativos, além da restrição a herança e posse de 
bens.    

e) ganharam o direito de voz e voto nessa Assembleia a 
partir das reformas de Sólon, e com Clístenes seus 
direitos foram ampliados.    

   
4. (Uepb 2013)  No século V a.C, Atenas vivia o auge de um 
regime de governo no qual os homens livres decidiam os 
interesses comuns de todos os cidadãos.  
Assinale a alternativa correta:  
a) Platão defendia a valorização das paixões pessoais 

porque o homem que agia assim em sociedade 
considerava as necessidades alheias, favorecendo o 
fortalecimento do regime democrático.     

b) A democracia ateniense era direta e plena, tendo como 
cidadãos os homens livres, as mulheres e os 
estrangeiros.     

c) A democracia da Grécia Clássica garantia os mesmos 
direitos para todas as pessoas, embora não defendesse a 
soberania do homem em relação ao seu destino.     

d) As propostas que os atenienses defendiam publicamente 
eram feitas por meio de discursos proferidos por sofistas 
que dominavam a arte da oratória.     

e) Para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os 
interesses coletivos para favorecer a democracia e 
condenavam os interesses individuais.    

   
5. (Mackenzie 2012)  “Ele  supõe  saber  alguma  coisa  e  não  
sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. 
Parece que sou um pouco mais sábio que ele exatamente 
por não supor que  saiba  o  que  não  sei.” 
 

Sócrates, 469-399 a. C. 
 

O filósofo grego Sócrates, nascido em Atenas, por ensinar 
seus discípulos a se libertar do orgulho e da pretensão de 
que sabiam algo e que, somente ao se libertarem dessa 
postura prepotente poderiam iniciar a construção de suas 
próprias ideias, foi considerado subversivo pelo governo 
ateniense. Para o filósofo, não importava a condição 
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socioeconômica de seus discípulos e, sim, suas qualidades 
interiores. Acusado de corromper a juventude, foi 
condenado a tomar cicuta (veneno). Suas ideias 
contrariavam os valores dominantes da sociedade 
ateniense da época, porque  
a) permitiriam que todo grego pudesse ser considerado 

“heleno”,  pois  participaria  do  processo  de  educação  e  
cultura grega e, não mais, apenas os atenienses.    

b) Atenas,  considerada  a  “educadora  da  Hélade”,  não  seria  
mais a única cidade-estado grega a monopolizar o direito 
à educação, podendo tal direito ser exercido por 
qualquer outra pólis.    

c) para a democracia ateniense, a maioria da população 
(composta de escravos, mulheres e estrangeiros) não 
tinha direito de cidadania e, portanto, não deveria 
participar das decisões políticas.    

d) não respeitavam os valores religiosos atenienses, 
influenciando seus jovens discípulos a não se 
submeterem a nenhuma imposição ou princípio 
religioso, pois seria prejudicial à sua formação 
acadêmica.    

e) o regime democrático ateniense nunca incentivou o 
desenvolvimento intelectual de seus cidadãos, por 
considerar que os valores tradicionais deveriam ser 
respeitados e preservados.    

   
6. (Uespi 2012)  A democracia continua criando polêmicas e 
atraindo mudanças políticas. Na época de Clístenes, na 
Grécia Antiga, a democracia conseguiu espaços de poder 
importantes. Nos tempos de Clístenes, a democracia:  
a) firmou-se com propostas descentralizadoras, ampliando 

a cidadania e evitando a existência do trabalho escravo, 
defendido pelo filósofo Aristóteles.    

b) facilitou a participação no governo dos cidadãos mais 
pobres, chegando a remunerar os cargos políticos e 
reorganizando a administração da cidade de Atenas.    

c) anulou a lei que defendia o exílio político, por ser 
opressiva e privilegiar a nobreza dona das grandes 
propriedades rurais.    

d) considerou as mulheres como participantes da cidadania, 
renovando as tradições e combatendo a corrupção 
muito comum na época da tirania.    

e) defendeu a aplicação das teorias políticas de Platão, 
organizando uma República onde prevalecia o poder das 
Assembleias Populares.    

   
7. (Fgv 2012)  No ano de 509 a.C., o legislador Clístenes 
assumiu a função de arconte máximo na pólis de Atenas, 
instaurando um novo regime político. Acerca das reformas 
jurídico-políticas de Clístenes, é CORRETO afirmar:  
a) Clístenes, integrante da classe social dos artesãos, 

consolidou o regime oligárquico, tendo comandado a 
Pólis ateniense em seu período de máximo esplendor, o 
Governo dos Trinta Tiranos.    

b) Clístenes era eupátrida, mas procurou conciliar e 
acomodar interesses dos pequenos proprietários, 
comerciantes e artesãos na instauração do regime 
democrático em Atenas.    

c) A democracia instituída pelas reformas de Clístenes era 
regida pelo princípio do sufrágio universal, excluindo dos 
direitos políticos apenas os escravos.    

d) Ao instaurar um regime político híbrido entre 
democracia, monarquia e oligarquia, Clístenes decretou 
o encerramento definitivo das atividades do Helieu, o 
Tribunal de Justiça.    

e) Durante a gestão de Clístenes, todo o poder político 
efetivo deixa de ser exercido pelos cidadãos e retorna à 
comunidade gentílica, cabendo ao pater familias a 
disciplina dos mercados e a nomeação dos magistrados.    

   
8. (Ufrn 2012)  Nos primeiros meses de 430 a.C., Péricles 
proferiu um discurso em homenagem aos mortos da Guerra 
do Peloponeso. Nesse discurso ele afirmou: 
 
Temos um regime que nada tem a invejar das leis 
estrangeiras. [...] Se, em matéria de divergências 
particulares, a igualdade de todos diante da lei é 
assegurada, cada um, em virtude das honras devidas à 
posição ocupada, é julgado naquilo que pode ocasionar sua 
distinção: no que se refere à vida pública, as origens sociais 
contam menos que o mérito, sem que a pobreza dificulte a 
alguém servir à cidade por causa da humildade de sua 
posição.  
 

PINSKI, Jaime (Comp.). 100 textos de história antiga. São 
Paulo: HUCITEC, 1972. p. 94-95.  

 
Desse fragmento do discurso de Péricles, pode-se inferir  
a) a existência de um critério censitário como elemento 

definidor dos cidadãos atenienses, aos quais cabia, com 
exclusividade, aprovar as leis e decidir questões relativas 
à paz e à guerra.    

b) a existência de um código de leis extremamente severas, 
o que mantinha, em Atenas, os privilégios da 
aristocracia.    

c) a presença de uma estrutura social flexível da 
democracia em Atenas, que permitia aos escravos 
deixarem essa condição e se tornarem cidadãos.    

d) a singularidade da estrutura da vida democrática 
ateniense, que se caracterizava pela primazia do espaço 
público e pelo zelo à igualdade entre os cidadãos.    

   
9. (Unesp 2011)   
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O Templo da Concórdia foi construído no sul da Sicília, no 

século V a.C., e é um marco da  

a) arte românica, caracterizada pelos arcos de meia volta e 

pela inspiração religiosa politeísta.    
b) arquitetura clássica, imposta pelos macedônios à ilha no 

processo de helenização empreendido por Alexandre, o 

Grande.    
c) arte etrusca, oriunda do norte da península itálica e 

desenvolvida no Mediterrâneo durante o período de 

hegemonia romana.    
d) arquitetura dórica, levada à ilha pelos gregos na 

expansão e colonização mediterrânea da chamada 

Magna Grécia.    
e) arte gótica, marcada pela verticalização das construções 

e pela sugestão de ascese dos homens ao reino dos céus.    
   
10. (Uftm 2011)  A cultura helenística originou-se a partir  

a) da conquista da Grécia pela Macedônia e da expansão da 

cultura grega pelo Oriente.    
b) da vitória dos romanos sobre a Grécia, que impuseram 

sua cultura às regiões conquistadas.    
c) da crise das cidades-estado gregas que, durante o século 

V a.C., digladiavam-se pelo poder.    
d) dos valores democráticos, que se difundiram a partir do 

governo de Péricles.    
e) do fortalecimento do cristianismo, que impôs o 

monoteísmo ao mundo greco-romano.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C]  
 
O texto mostra claramente que, apesar da popularidade do 
líder Péricles, ele dependia da aprovação da Assembleia. A 
democracia que se desenvolveu em Atenas a partir do 
século V a.C. é considerada direta, pois todos os cidadãos 
podiam participar da Assembleia e votar ou não nas leis 
propostas pelos governantes, ou seja, não existia o modelo 
representativo que conhecemos hoje, quando vereadores 
ou deputados – representantes dos cidadãos – votam as 
leis.   
 
Resposta da questão 2: 

 a)  Entre  os  elementos  “imitados”  de  outros  povos e 
sociedade  presentes  nos  “inícios  da  Grécia”,  podemos  
citar as técnicas agrícolas, navais e valores religiosos 
aprendidas com a civilização cretense. 

b)  Um  exemplo  de  “diversidade  social  e  cultural”,  que  
“caracterizou  os  inícios  da  Grécia”,  é  a  diferenças entre a 
cultura que se desenvolveram nesse período, descritas 
pelos poemas de Homero e Hesíodo.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
O conceito de cidadania ateniense era excludente, não 
fazendo parte dele as mulheres, os estrangeiros e os 
escravos.    
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
A democracia ateniense era direta e excludente, uma vez 
que, apesar da participação direta dos cidadãos, mulheres, 
estrangeiros e escravos não participavam das decisões 
políticas. As decisões políticas eram tomadas em conjunto 
pelos cidadãos, sempre a partir de discursos dos sofistas.    
 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
 
A democracia ateniense, apesar de inovadora, era 
extremamente excludente, considerando escravos, 
mulheres e atenienses não natos como não cidadãos. Por 
isso,  as  ideias  de  Sócrates,  para  quem  as  “qualidades  
interiores”  valiam  mais  que  a  “condição  socioeconômica”  
eram consideradas subversivas e contrariavam os valores 
da época.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
A exaltada democracia ateniense representou, na época, 
uma grande transformação, superando o poder dos tiranos 
e reduzindo drasticamente os privilégios da  elite  “de  

nascimento”,  os  eupátridas.  Clístenes  implementou  um  
modelo político que deixou de exigir renda para que o 
indivíduo fosse considerado cidadão; porém ainda existiam 
limites à participação, direito concedido apenas aos 
homens livres – foi preservada a escravidão e excluídas as 
mulheres – maiores de idade, atenienses, cujo pai também 
fosse ateniense.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
Clístenes é conhecido como o pai da Democracia por ter 
ampliado os direitos políticos dos cidadãos atenienses. 
Ficavam excluídos os estrangeiros, as mulheres e os 
escravos.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
É atribuída a Atenas as origens da democracia. Nela os 
cidadãos reuniam-se em espaços públicos abertos, 
chamados de Ágora, para discutir questões relacionadas à 
política. No entanto, essa igualdade era relativa, pois, só 
eram considerados cidadãos aqueles que nascessem em 
Atenas ou fossem filhos de atenienses, os homens que 
tivessem mais de 21 anos e fossem livres e que tivessem 
certa condição financeira.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A imagem representa uma construção típica da arquitetura 
dórica, característica cultural que acompanhou o processo 
de colonização dessa região conhecida como Magna Grécia 
durante a II Diáspora Grega. Essa questão poderia ser 
resolvida também a partir da contextualização da imagem 
caso o vestibulando não conhecesse as características 
arquitetônicas dos dórios especificamente, pois 
conhecendo o processo de colonização efetivado pelos 
Gregos no Mar Mediterrâneo, quando ocuparam o sul da 
península itálica e a ilha da Sicilia, por exemplo.   
 
Resposta da questão 10: 
 [A] 
 
Após o declínio das cidades-Estado gregas, provocado pela 
Guerra do Peloponeso, os Macedônios liderados por Filipe 
II dominaram a Grécia, mas não destruíram sua cultura. 
Alexandre – o Grande, filho do governante macedônico, foi 
educado pelo grego Aristóteles e, quando iniciou a 
expansão de seus domínios pelo oriente, promoveu a 
difusão da cultura grega, que com contribuições dos 
costumes orientais recebeu o nome de Cultura Helenística.   
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