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1. (Fuvest 2017)  Em relação à ética e à justiça na vida 
política da Grécia Clássica, é correto afirmar:   
a) Tratava-se de virtudes que se traduziam na 

observância da lei, dos costumes e das convenções 
instituídas pela pólis.    

b) Foram prerrogativas democráticas que não estavam 
limitadas aos cidadãos e que também foram 
estendidas aos comerciantes e estrangeiros.    

c) Eram princípios fundamentais da política externa, 
mas suspensos temporariamente após a declaração 
formal de guerra.    

d) Foram introduzidas pelos legisladores para reduzir 
o poder assentado em bases religiosas e para 
estabelecer critérios racionais de distribuição.    

e) Adquiriram importância somente no período 
helenístico, quando houve uma significativa 
incorporação de elementos da cultura romana.     

   
2. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  Por muito 
tempo, entre os historiadores pensou-se que os 
gregos formavam um povo superior de guerreiros que, 
por volta de 2000 a.C., teria conquistado a Grécia, 
submetendo a população local. 
Hoje em dia, os estudiosos descartam esta hipótese, 
considerando que houve um movimento mais 
complexo. Segundo o pesquisador Moses Finley, a 
‘chegada dos gregos significou a introdução de um 
elemento novo que se misturou com seus 
predecessores para criar, lentamente, uma nova 
civilização e estendê-la como e por onde puderam’. 
 

FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: 
Contexto, 2001. Adaptado.  

 
 
Segundo o texto, a formação da Grécia antiga ocorreu  
a) de forma negociada, por meio de alianças e 

acordos políticos entre os líderes das principais 
tribos nativas da península balcânica.    

b) de forma gradual, a partir da integração de povos 
provenientes de outras regiões com habitantes da 
parte sul da península balcânica.     

c) de forma planejada, pela expansão militar dos 
povos nativos da península balcânica sobre 
territórios controlados por grupos bárbaros.    

d) de forma violenta, com a submissão dos habitantes 
originais da península balcânica a conquistadores 
recém-chegados do norte.    

   
3. (Fgv 2017)  (...) a partir do século V a.C., a guerra 
tornou-se endêmica no Mediterrâneo. Foram séculos 
de guerra contínua, com maior ou menor intensidade, 
ao redor de toda a bacia. O trabalho acumulado nos 
séculos anteriores tornara possível um adensamento 
dos contatos, um compartilhamento de informações e 
estruturas sociais, uma organização dos territórios 
rurais que propiciava a extensão de redes de poder. 
Foram os pontos centrais dessas redes de poder que 
animaram o conflito nos séculos seguintes. 

 

Norberto Luiz Guarinello. História Antiga, 2013. 
 
 
Sobre esses “séculos de guerra contínua”, é correto 
afirmar que  
a) as Guerras Púnicas, entre Atenas e Cartago, foram 

uma disputa pelo controle comercial sobre o mar 
Mediterrâneo, terminando após três grandes 
enfrentamentos, com a vitória de Cartago e a 
hegemonia cartaginesa em todo o Mundo Antigo 
ocidental.    

b) as Guerras Macedônicas foram um longo conflito 
entre o Reino da Macedônia, em aliança com os 
persas, e o Império Romano, que venceu com 
muitas dificuldades porque ainda estava em guerra 
com outros povos.    

c) as Guerras Médicas, entre persas e gregos, 
resultaram na vitória dos últimos e, em meio a 
esses confrontos, permitiram que Atenas liderasse a 
Liga de Delos, aliança de cidades-Estados gregas 
com o intuito de combater a presença persa no 
Mediterrâneo.    

d) as Campanhas de Alexandre, o Grande, aliado a 
Esparta e Corinto, combateram e venceram as 
poderosas forças persas e ampliaram os domínios 
gregos até a Ásia Menor, propagando os princípios 
da democracia ateniense pelo Mediterrâneo.    

e) a Guerra do Peloponeso, o mais importante conflito 
bélico da Antiguidade, envolveu as principais 
cidades-Estados gregas que, aliadas a Roma, 
enfrentaram e derrotaram as forças militares 
cartaginesas.    

   
4. (Unesp 2017)  Apesar de sua dispersão geográfica 
e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma 
profunda consciência de pertencer a uma só e mesma 
cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, 
considerando-se a ausência de qualquer autoridade 
central política ou religiosa e o livre espírito de 
invenção de uma determinada comunidade para 
resolver os diversos problemas políticos ou culturais 
que se colocavam para ela. 

(Moses I. Finley. Os primeiros tempos da Grécia, 
1998. Adaptado.) 

 
 
O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da 
história grega da Antiguidade:  
a) a predominância da reflexão política sobre o 

desenvolvimento das belas-artes.    
b) a fragilidade militar de populações isoladas em 

pequenas unidades políticas.    
c) a vinculação do nascimento da filosofia com a 

constituição de governos tirânicos.    
d) a existência de cidades-estados conjugada a 

padrões civilizatórios de unificação.    
e) a igualdade social sustentada pela exploração 

econômica de colônias estrangeiras.    
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5. (Unesp 2016)  A cidade tira de seu império uma 
parte da honra, da qual todos vós vos gloriais, e que 
deveis legitimamente apoiar; não vos esquiveis às 
provas, se não renunciais também a buscar as honras; 
e não penseis que se trata apenas, nesta questão, de 
ser escravos em vez de livres: trata-se da perda de um 
império, e do risco ligado ao ódio que aí contraístes. 

(Péricles apud Pierre Cabanes. Introdução à história 
da Antiguidade, 2009.) 

 
 
O discurso de Péricles, no século V a.C., convoca os 
atenienses para lutar na Guerra do Peloponeso e 
enfatiza  
a) a rejeição à escravidão em Atenas e a defesa do 

trabalho livre como base de toda sociedade 
democrática.    

b) a defesa da democracia, por Atenas, diante das 
ameaças aristocráticas de Roma.    

c) a rejeição à tirania como forma de governo e a 
celebração da república ateniense.    

d) a defesa do território ateniense, frente à investida 
militar das tropas cartaginesas.    

e) a defesa do poder de Atenas e a sua disposição de 
manter-se à frente de uma confederação de 
cidades.    

   
6. (Pucsp 2016)  “Em termos constitucionais mais 
convencionais, [na Atenas antiga] o povo não só era 
elegível para cargos públicos e possuía o direito de 
eleger administradores, mas também era seu o direito 
de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o 
direito de julgar, constituindo-se como tribunal, todos 
os casos importantes civis e criminais, públicos e 
privados. A concentração da autoridade na 
Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos 
administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de 
uma burocracia remunerada, as cortes com júri 
popular, tudo isso servia para evitar a criação da 
máquina partidária e, portanto, de uma elite política 
institucionalizada.” 

 
M. I. Finley. Democracia antiga e moderna. Rio de 

Janeiro: Graal, 1988, p. 37. 
 
 
A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia, 
na Atenas antiga,  
a) limitava a atuação do conjunto da sociedade nas 

decisões e nos assuntos políticos, que ficavam 
restritos à elite intelectual e econômica.    

b) reconhecia a necessidade da tripartição do poder, 
com a separação e a isonomia entre o executivo, o 
legislativo e o judiciário.    

c) dependia do bom funcionamento do aparato 
administrativo, composto por funcionários estáveis e 
por ampla hierarquia burocrática.    

d) permitia a ampla manifestação dos cidadãos e tinha 
mecanismos que impediam a perpetuação das 
mesmas pessoas em cargos administrativos.    

   
7. (Fuvest 2016)  O aparecimento da pólis constitui, na 
história do pensamento grego, um acontecimento 
decisivo. Certamente, no plano intelectual como no 
domínio das instituições, só no fim alcançará todas as 
suas consequências; a pólis conhecerá etapas 
múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu 
advento, que se pode situar entre os séculos VIII e VII 
a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção; por 
ela, a vida social e as relações entre os homens 
tomam uma forma nova, cuja originalidade será 
plenamente sentida pelos gregos. 

 
Jean-Pierre Vernant. As origens do pensamento 

grego. Rio de Janeiro: Difel, 1981. Adaptado. 
 
 
De acordo com o texto, na Antiguidade, uma das 
transformações provocadas pelo surgimento da pólis 
foi  
a) o declínio da oralidade, pois, em seu território, toda 

estratégia de comunicação era baseada na escrita e 
no uso de imagens.    

b) o isolamento progressivo de seus membros, que 
preferiam o convívio familiar às relações travadas 
nos espaços públicos.    

c) a manutenção de instituições políticas arcaicas, que 
reproduziam, nela, o poder absoluto de origem 
divina do monarca.    

d) a diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa 
organização social dificultava a construção de 
identidades culturais.    

e) a constituição de espaços de expressão e 
discussão, que ampliavam a divulgação das ações 
e ideias de seus membros.    

   
8. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  Observe a 
imagem. 
 

 
 
Entre as características da pólis grega, podemos citar 
a:  
a) dimensão híbrida da acrópole, que conjugava 

espaços religiosos com grandes áreas de plantio e 
produção de alimentos.    
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b) incorporação de elementos arquitetônicos de 
origem etrusca na construção das habitações 
populares.    

c) conurbação, que provocava a junção de diversas 
aldeias e cidades numa mesma unidade 
administrativa.    

d) construção de templos e edifícios públicos em 
locais altos e o caráter fortificado da acrópole.    

   
9. (Fuvest 2015)  Em certos aspectos, os gregos da 
Antiguidade foram sempre um povo disperso. 
Penetraram em pequenos grupos no mundo 
mediterrânico e, mesmo quando se instalaram e 
acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na 
sua organização política. No tempo de Heródoto, e 
muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não 
somente em toda a extensão da Grécia atual, como 
também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual 
Turquia, na Itália do sul e na Sicília oriental, na costa 
setentrional da África e no litoral mediterrânico da 
França. No interior desta elipse de uns 2500km de 
comprimento, encontravam-se centenas e centenas de 
comunidades que amiúde diferiam na sua estrutura 
política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem 
então nem em nenhuma outra altura, no mundo 
antigo, houve uma nação, um território nacional único 
regido por uma lei soberana, que se tenha chamado 
Grécia (ou um sinônimo de Grécia).  
  

FINLEY M. I. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial 
Presença, 1972. Adaptado. 

 
Com base no texto, pode-se apontar corretamente   
a) a desorganização política da Grécia antiga, que 

sucumbiu rapidamente ante as investidas militares 
de povos mais unidos e mais bem preparados para 
a guerra, como os egípcios e macedônios.     

b) a necessidade de profunda centralização política, 
como a ocorrida entre os romanos e cartagineses, 
para que um povo pudesse expandir seu território e 
difundir sua produção cultural.     

c) a carência, entre quase todos os povos da 
Antiguidade, de pensadores políticos, capazes de 
formular estratégias adequadas de estruturação e 
unificação do poder político.     

d) a inadequação do uso de conceitos modernos, 
como nação ou Estado nacional, no estudo sobre a 
Grécia antiga, que vivia sob outras formas de 
organização social e política.     

e) a valorização, na Grécia antiga, dos princípios do 
patriotismo e do nacionalismo, como forma de 
consolidar política e economicamente o Estado 
nacional.    

   
10. (Espm 2015)  Acolhidos com uma hospitalidade 
benevolente, não se sentem humilhados por uma 
discriminação injuriosa. Excluídos dos direitos 
políticos e também da propriedade imobiliária, 
pagando anualmente uma taxa módica, são eles, de 
fato no tocante ao resto, assimilados aos cidadãos 

sujeitos aos mesmos encargos militares e fiscais. 
Exercem as mais variadas profissões liberais, 
artesanais ou mercantis. Não há, por assim dizer, 
um artista, um homem de letras ou de ciência que, 
sendo grego e não ateniense, não tenha passado 
uma parte mais ou menos importante de sua vida em 
Atenas. 

   
(Maurice Crouset. O Oriente e a Grécia, in: História 

Geral das Civilizações) 
 
 
A respeito da sociedade ateniense, o texto deve ser 
relacionado com:   
a) eupátridas;     
b) geórgois;     
c) metecos;     
d) hilotas;     
e) periecos.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A ética e a justiça que pautavam a vida política na 
Grécia amparavam-se em dois princípios: a autonomia 
das pólis (as chamadas cidades-estados gregas, 
autônomas entre si) e a participação ativa dos 
cidadãos (característica principal da política 
democrática ateniense).   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
A questão aponta para a formação da civilização 
grega na Antiguidade. A formação desta civilização se 
deu de maneira gradual a partir da chegada de 
diversos povos, como os Aqueus, Eólios, Jônios (que 
fundaram Atenas) e os Dórios (que fundaram Esparta). 
A história da Grécia antiga é dividida em períodos: 
Pré-Homérico (XX-XII a.C.), Homérico (XII-VIII a.C.), 
Arcaico (VIII-VI a.C.), Clássico (V-IV a.C.) e 
Helenístico (IV-I a.C.). A chegada destes povos 
ocorreu no período Pré-Homérico.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
As Guerras Médicas, também chamadas de Guerras 
Greco-Pérsicas, foram travadas entre o Império Persa 
e as cidades-Estados gregas. Após vencerem os 
persas, as cidades gregas formaram a Liga de Delos 
para se protegerem de eventuais futuras guerras no 
Mediterrâneo. A liderança dentro da Liga era de 
Atenas.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
O texto aborda o destacável sentimento de 
pertencimento a uma mesma cultura mostrado pelos 
gregos apesar da fragmentação política característica 
da divisão em cidades-estados, típica da Grécia 
Antiga.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
O discurso deixa claro que a importância da luta não 
está na manutenção da condição livre de cada um, 
mas na manutenção da condição superior que Atenas 
tinha com relação a outras cidades-Estado gregas.   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está em sintonia com o texto 
do pensador Finley, um dos grandes estudiosos sobre 

a Antiguidade Clássica. O texto remete à democracia 
na Atenas antiga, na qual os cidadãos tinham acesso 
à coisa pública, havia a possibilidade de manifestação 
dos cidadãos e existiam mecanismos legais que 
limitavam a perpetuação das mesmas pessoas em 
cargos públicos. Não por acaso pensadores como 
Platão, oriundo de família tradicional e rica, foi um 
grande crítico da democracia.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
Como o texto deixa claro na frase “por ela, a vida 
social e as relações entre os homens tomam uma 
nova forma”, o surgimento da pólis ampliou a vida 
intelectual e social dos gregos antigos.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
Como a imagem nos mostra, em Atenas a arquitetura 
priorizava a elevação das construções religiosas e 
políticas, dando a elas destaque dentro do conjunto 
urbano. Além disso, a defesa da pólis era planejada 
através de fortificações e muros.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
A Grécia Antiga nunca chegou a ser uma Nação ou 
um Império (termo muito usado na Antiguidade). A 
Grécia era o que chamamos de organização em 
cidades-Estados. Sendo assim, cada povo grego, em 
cada cidade-Estado, vivia a sua maneira, de modo 
descentralizado ou disperso, como classifica o autor 
do texto que acompanha a questão.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
A questão remete aos metecos na sociedade 
ateniense na Antiguidade Clássica. Os metecos eram 
os estrangeiros que residiam em Atenas e que não 
possuíam direitos políticos, ou seja, não eram 
cidadãos, também estavam destituídos dos direitos de 
propriedade imobiliária. Os metecos exerciam as mais 
variadas profissões liberais, artesanais e mercantis.   
 
 
 


