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Instruções: 

-  Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la.  A interpretação faz parte da avaliação. 

 Sua avaliação deverá ser feita a caneta, de maneira clara e organizada. 

 Evite o uso de corretivo. 

 Para uma possível revisão, é necessário que todas as instruções acima tenham sido 
seguidas. 

 Esta prova contém 15 questões discursivas (01 à 15); assim, sua resolução deverá ser 
preenchida apenas com a numeração correspondente a estas questões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 01 – Valor 0,5 

(UNICAMP-adaptada) A característica mais notável da Grécia antiga, a razão profunda de todas as 
suas grandezas e de todas as suas fraquezas, é ter sido repartida numa infinidade de cidades que 
formavam um número correspondente de Estados. As condições geográficas da Grécia 
contribuíram fortemente para dar-lhe sua feição histórica. Recortada pelo embate entre a 
montanha e o mar, há uma fragmentação física e política das diferentes sociedades.  

(Adaptado de Gustave Glotz, "A cidade grega". São Paulo: Difel, 1980, p. 1.)  

Segundo o texto, qual a organização política mais relevante da Grécia antiga? Indique suas 
principais características. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 – Valor 0,5 

Esparta constitui, em matéria de organização social, a grande exceção na Grécia Antiga. Identifique 
a principal característica política e social de Esparta que a fez uma exceção na Grécia. Destaque 
também em sua resposta como se desenvolveu a educação espartana 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03 – Valor 0,5 

Entendemos tal noção [Trabalho Compulsório] no mesmo sentido proposto por W. Kloossterboer: 
aquele trabalho para o qual trabalhador tiver sido recrutado sem seu consentimento voluntário; 
e/ou do qual não se puder retirar se assim o desejar, sem ficar sujeito à possibilidade de uma 
punição. Uma definição como essa leva a considerar entre as formas de trabalho compulsório 
várias modalidades de relações sociais de produção existentes em sociedades da Antiguidade.  

CARDOSO, Ciro Flamarion. Trabalho Compulsório na Antiguidade, 1ª ed. Rio de Janeiro : Graal, 1984  

Ao aplicarmos para a Antiguidade Clássica Greco-Romana os conceitos apresentados no fragmento 
textual acima, é possível identificar diferentes grupos sociais que prestavam Trabalho Compulsório 
para outros grupos. Entre esses trabalhadores compulsórios estavam os escravos e os hilotas.   

Explique as diferenças entre esses dois grupos. 



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 04 – Valor 1,0 

As democracias ocidentais contemporâneas têm muitos de seus princípios éticos fundamentados 
em concepções políticas que foram formuladas pela civilização grega há milhares de anos. Um 
exemplo disso pode ser verificado na atual Constituição Federal do Brasil, que entrou em vigor em 
1988. Em seu Título II, Capítulo I, que trata dos Direitos e dos Deveres Individuais e Coletivos, nossa 
Constituição declara: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”  

a) Como era chamado pelos gregos o princípio acima mencionado, escrito no artigo 5º de 
nossa Constituição?  

b)  Explique uma diferença entre a Antiga Democracia Ateniense e a atual Democracia 
Brasileira 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 05 – Valor 0,5 

Tucídides relata, em sua obra “História da Guerra do Peloponeso”, que Péricles teria dito, em um 
discurso a respeito da Democracia ateniense, o seguinte: "Vivemos sob a forma de governo que 
não se baseia nas instituições de nossos vizinhos; ao contrário, servimos de modelo a alguns ao 
invés de imitar os outros. Seu nome, como tudo o que depende não de poucos, mas da maioria, é 
democracia. Quando se trata de resolver disputas privadas, todos são iguais perante a lei. Ninguém, 
na medida em que é passível de servir o Estado, é mantido à margem da política por conta da 
pobreza.”  

TUCIDIDES (c.460-c. 400 a.C.) História da Guerra do Peloponeso, Livro II, 37. Brasília; Editora Universidade de Brasília, 2001. p.109.  

Considerando o fragmento textual anterior e outros conhecimentos sobre a Grécia Antiga, cite e 
explique uma medida concreta adotada por Péricles para que a pobreza não fosse impedimento à 
participação política das camadas populares na Democracia Ateniense. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06 – Valor 0,5 

Nada é mais presente na vida cotidiana da coletividade do que a oratória, que partilha com o teatro 
a característica de ser a manifestação cultural mais popular e mais praticada na Atenas clássica. A 
civilização da Atenas clássica é uma civilização do debate. As reações dos atenienses na Assembleia 
eram influenciadas por sua experiência como público do teatro e vice-versa. Trata-se de uma 
civilização substancialmente oral. O grego era educado para escutar.  

(Adaptado de Agostino Masaracchia, "La prosa greca del V e del IV secolo a.C.". In: Giovanni D'Anna (org.). Storia della letteratura greca. 
Roma: Tascabile Economici Newton, 1995, p. 52-54.)  

Estabeleça relações entre o modelo político vigente na Atenas clássica e a importância assumida 
pelo teatro e pela oratória nesse período. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07 – Valor 0,5 

Leia atentamente o texto abaixo:  

ATENAS, O BERÇO DO OCIDENTE 

É a festa da democracia em Atenas e todos os cidadãos, dos magnatas aos mais humildes, foram 
convidados. Quem passa pela ágora, a praça do mercado, logo vê os dez portões pelos quais 
entram os que vão votar. É dia de eleição e há um clima de ansiedade no ar; [...] Os eleitores só 
precisam rabiscar o nome do candidato ao exílio num caco de cerâmica, [...], e depositá-lo num 
grande jarro. Um grupo de camponeses hesita perto dos portões: entrar ou não entrar? Eles não 
sabem escrever e estão inseguros, mas um homem de túnica elegante se aproxima para dar uma 
mãozinha. “Percebo que os senhores têm dificuldade com a escrita e seria uma injustiça não 
poderem participar. Eis aqui alguns votos já prontos”, diz, enquanto oferece as cédulas em que, 
maliciosamente, inscreveu provavelmente o nome do seu inimigo. Agradecidos, os camponeses já 
podem votar. A cena fictícia se passa em Atenas de 2.500 anos atrás. Mas qualquer semelhança 
com o conhecido voto de cabresto, flagelo da democracia contemporânea, não é mera 
coincidência.  

(LOPES, Reinaldo José. Aventuras na História, ed. 68, São Paulo, mar. 2009, p.28. Texto com adaptações)  

Identifique e explique a prática política ateniense (instituída por Clístenes) a que o texto 
apresentado se refere. Deixe explícito em sua resposta qual era o principal objetivo de tal prática. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08 – Valor 0,5  

Leia o texto a seguir.  

Ao conquistar sua 13ª medalha de ouro em competições olímpicas individuais – medley – o 
americano Michael Phelps superou Leônidas de Rodes, um dos mais famosos atletas olímpicos da 
Antiguidade. Leônidas competiu nos jogos de 164 a. C. e conquistou a coroa de louros em três 
corridas – o estádio (cerca de 180 metros), o diaulo (cerca do dobro do estádio) e na corrida 
hoplitódromo, na qual os participantes tinham que usar proteção nas pernas, elmo e escudo [...]. O 
recorde de Leônidas durou cerca de 2160 anos, atravessando milênios, guerras e mudanças.  

Disponível em: Acesso em: 01 set. 2016.  

Comparando o significado dos Jogos Olímpicos, aponte uma semelhança e uma diferença entre os 
Jogos da Antiguidade Grega e os Jogos da Era Moderna. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09 – Valor 0,5 

Em seu Manifesto Comunista (1848), os filósofos Karl Marx e Engels afirmaram que “A história de 
toda a sociedade até aos nossos dias nada mais é do que a história da luta de classes.” Segundo 
esse ponto de vista, a história humana está marcada por conflitos opondo classes sociais, em razão 
da condição material dos sujeitos.  

Considerando o período da Roma Antiga, cite e explique um conflito ocorrido na História dessa 
civilização que tenha sido marcado pela luta de classes. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 10 – Valor 0,5 

TEXTO 1  

 

 Zeus de Artemísio – escultura de 460 a.C.  

TEXTO 2  

Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão maravilhosa quanto o homem. (...) Soube aprender 
sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades, e 
a proteger-se das nevascas gélidas, duras de suportar a céu aberto...   

(Sófocles, Antígona, trad. Mário da Gama Kury. RJ: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 210-211.)   

O fragmento acima, apresentação do Coro de Antígona, drama trágico de autoria de Sófocles, 
manifesta uma característica típica da cultura grega clássica. Identifique e explique essa 
característica. A seguir, explique como ela se relaciona com a religiosidade praticada pelos gregos. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 



QUESTÃO 11 – Valor 1,0 

Após a conquista da Península ltálica, Roma ampliou suas fronteiras, construindo, ainda no período 
republicano, um vasto e poderoso domínio territorial por meio da conquista militar.  

 

A respeito dessa expansão, considerando o mapa e outros conhecimentos sobre a História romana, 
responda:   

a) Qual foi a importância das Guerras Púnicas para Roma?   

b) Cite uma consequência dessa expansão para a sociedade romana. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12 – Valor 0,5 

Ao analisarmos os modelos de escravidão já existentes em Roma e no Brasil, encontramos algumas 
semelhanças, como as citadas a seguir: 

Em ambos, a escravidão era uma forma de trabalho compulsório na qual os escravos ficavam 
sujeitos a um senhor. Os escravos eram igualmente utilizados para trabalhos domésticos ou outras 
atividades ligadas à produção ou prestação de serviços. Eram igualmente objeto de um importante 
comércio, de tal forma que, tanto na Roma Antiga como no Brasil Colonial pode-se afirmar a 
existência de um mercado de escravos. Ainda sob determinadas circunstâncias, os escravos 
poderiam dispor de recursos próprios e, com os mesmos, poder comprar a sua alforria. Tanto na 
Roma Antiga como no Brasil Colonial, existiram formas variadas de resistência à escravidão, entre 



as quais revoltas de escravos como a de Espártaco, na Roma Antiga, e a do Quilombo dos Palmares, 
no Brasil Colonial. 

Apesar das semelhanças apontadas em Roma, a escravidão não se baseava no desenvolvimento de 
uma civilização e na cor da pele do indivíduo, como ocorrido no Brasil colônia. Assim, descreva a 
maneira pela qual o indivíduo se tornava escravo em Roma na época da implantação da República 
Romana. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 13 – Valor 1,0 

Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. Sem nossas instituições antigas, sem nossas 
tradições venerandas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres cidadãos 
fundar e manter, durante tão longo tempo, a nossa República.  

(Adaptado de Cícero, Da República, em Os Pensadores, v. 5. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 184).  

a) Nomeie e caracterize uma das instituições políticas da República romana (509-31 a.C.).  

b) A expansão, ocorrida durante a República, fez com que os romanos tivessem contato com o 
mundo helenista e incorporassem alguns costumes e tradições. O que foi o helenismo e qual sua 
importância na Roma republicana? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 14 – VALOR 1,0 

 O conflito entre dois setores importantes da sociedade romana, plebeus e patrícios, caracterizou a 
história da República romana desde os primórdios até o estabelecimento do Império. A partir dessa 
informação e de seus conhecimentos, responda às questões propostas. 

a) Apresente três motivos de disputa entre esses dois grupos. 

b) Diga se, e de que modo, as desigualdades políticas e sociais entre eles foram resolvidas total ou 
parcialmente.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15  - VALOR 1,0 

Tito Lívio, em História de Roma, referindo-se às lutas entre patrícios e plebeus que se estenderam 
do século V ao IV a.C., escreveu: 

"... apesar da oposição da nobreza, houve eleições consulares em que Lúcio Séxtio foi nomeado o 
primeiro cônsul plebeu. A luta, entretanto, não terminara. Os patrícios declararam que não 
ratificariam essa eleição e esperava-se uma nova secessão da plebe e outras terríveis ameaças de 
guerra civil quando, finalmente, um acordo apaziguou a discórdia. A nobreza concedia à plebe seu 
cônsul plebeu, e a plebe concedeu à nobreza o direito de eleger um pretor único, patrício, que seria 
encarregado de exercer a justiça em Roma." 

a) Em 450 a.C., sob a pressão de uma revolta plebeia, os patrícios foram obrigados a escrever as leis 
que até aquela data eram orais. Que nome receberam estas leis escritas? 

b) Como se explica o poder de pressão dos plebeus sobre os patrícios, a ponto de estes últimos 
serem obrigados a aceitar algumas de suas reivindicações?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

   


