
QUESTÃO 01

(UEG GO/2015) A cultura grega marca a origem da 
civilização ocidental e ainda hoje podemos  observar 
sua influência nas ciências, nas artes, na política e 
na ética. Dentre os legados da cultura grega para o 
Ocidente, destaca-se a ideia de que

A as ações humanas escapam ao controle da razão, 
uma vez que agimos obedecendo aos instintos como 
mostra hoje a psicanálise.
B as práticas humanas, a ação moral, política, as 
técnicas e as artes dependem do destino, o que 
negaria a existência de uma vontade livre.
C nosso pensamento também opera obedecendo 
a emoções e sentimentos alheios à razão, mas que 
nos ajudam a distinguir o verdadeiro do falso.
D a natureza opera obedecendo a leis e princípios 
necessários e universais que podem ser plenamente 
conhecidos pelo nosso pensamento.

QUESTÃO 02 

(Unirg) Leia o trecho: Tudo se passa, na realidade, 
como se cada indivíduo masculino adulto tivesse 
uma vida sexual com duas caras: uma cara privada, 
voltada para as mulheres, que permanece discreta e 
da qual nem vale a pena falar; e uma cara pública, 
voltada para belos rapazes, que se torna objeto de 
todas as atenções e de todos os comentários. 

(SARTRE, Maurice. A homossexualidade na Grécia Antiga.)

Nos últimos anos, a historiografia tem se dedicado 
a estudos sobre o corpo e sobre a sexualidade, 
evidenciando-os como uma construção cultural 
e histórica. O trecho apresentado refere-se à 
sexualidade na Grécia Antiga, expondo que a prática 
sexual entre adultos e jovens do sexo masculino

A proporcionava prestígio social e reputação.
B estabelecia acordos de submissão política.
C fortalecia o poder feminino na vida privada.  
D gerava conflito de personalidade e indefinição da 
sexualidade.
E era condição determinante para ascensão 
econômico-social nas polis.

QUESTÃO 03  

(Enem 2014) Compreende-se assim o alcance de 
uma reivindicação que surge desde o nascimento 
da cidade na Grécia antiga: a redação das leis. 
Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-
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lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem 
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a 
todos da mesma maneira.
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1992 (adaptado).

Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia 
antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, 
buscava garantir o seguinte princípio:

A Isonomia — igualdade de tratamento aos cidadãos.
B Transparência — acesso às informações 
governamentais.
C Tripartição — separação entre os poderes políticos 
estatais.
D Equiparação — igualdade de gênero na 
participação política.
E Elegibilidade — permissão para candidatura aos 
cargos públicos.

QUESTÃO 04  

(UP Medicina 2019) No século V, integraram-se 
duas grandes ligas como enérgicas tentativas para 
acabar com o isolamento. Poderia cada uma delas, 
obedecendo, respectivamente, a Lacedemônia 
e a Atenas, ter efetuado um grande trabalho de 
unificação, não lhes houvesse a rivalidade impelido 
ao conflito.

(GLOTZ, Gustave. A cidade grega. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1979. p.223.)

 
No texto, o autor analisa uma característica da Grécia 
Antiga que teve como fundamento a:

A negação de direito aos estrangeiros. 
B organização política em cidades-Estado. 
C centralidade da mão de obra escrava. 
D diversidade religiosa dos povos da região.
E ausência de códigos jurídicos.

QUESTÃO 05  

(FUVEST 2010)
“A instituição das corveias variava de acordo com 
os domínios senhoriais, e, no interior de cada um, 
de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses, 
ou de seus mansos [parcelas de terra].” 
             (Marc Bloch. Os caracteres originais da França rural, 1952.)

Esta frase sobre o feudalismo trata:
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A da vassalagem.
B do colonato.
C do comitatus.
D da servidão.
E da guilda.

QUESTÃO 06  

(SAS) Imagem referente à Idade Média.

Com base na análise do infográfico, referente às 
áreas de produção de um feudo, é possível perceber 
que a área do MANSO SERVIL era destinada

A à acumulação de riquezas por meio da produção 
realizada pela nobreza.
B ao estabelecimento de atividades secundárias à 
economia comercial feudal.
C ao desenvolvimento de uma agricultura intensiva 
com vistas ao lucro da burguesia.
D à exploração de riquezas naturais por meio de 
atividades de caça e o corte de árvores.
E à produção necessária ao sustento do camponês 
e ao pagamento das obrigações.

QUESTÃO 07

(UNESP 2019) Por muitíssimo tempo escreveu-se 
a história sem se preocupar com as mulheres. No 
século XII assim como hoje, masculino e feminino 
não andam um sem o outro. As damas de Guînes 
e as damas de Ardres tiveram todas por marido um 
ás da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais 
remoto ancestral havia edificado.

(Georges Duby. Damas do século XII: a lembrança das ancestrais, 
1997. Adaptado.)

 O texto trata de relações desenvolvidas num meio 
social específico, durante a Idade Média ocidental. 
Nele,
A as mulheres passavam a maior parte de seu tempo 
nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação 
religiosa, e os homens atravessavam as noites em 
tabernas e restaurantes. 
B os homens controlavam os espaços públicos, 
o que incluía as ações militares, e as mulheres, 
confinadas ao espaço doméstico, eram associadas 
à maternidade e, ocasionalmente, à santidade. 
C os homens responsabilizavam-se pelos assuntos 
culturais, o que incluía a instrução dos filhos, e as 
mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições 
cotidianas e, ocasionalmente, de banquetes. 
D as mulheres eram obrigadas a pagar impostos, 
o que incluía o dízimo, e os homens, livres de 
qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e, 
ocasionalmente, enriquecer. 
E os homens dedicavam-se ao comércio, o que 
incluía deslocamentos para regiões afastadas de 
casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas 
lavouras e, ocasionalmente, na forja de metais.

QUESTÃO 08  

(UFPR 2019) Leia o trecho, retirado de uma carta 
escrita entre 830 e 840 pelo aristocrata franco 
Eginhardo, em favor de camponeses: Ao nosso 
mui querido amigo, o glorioso conde Hatton, 
Eginhardo, saudação eterna do Senhor. Um dos 
vossos servos, de nome Huno, veio à igreja dos 
santos mártires Marcelino e Pedro pedir mercê* 
pela falta que cometeu contraindo casamento sem 
o vosso consentimento [...]. Vimos, pois, solicitar a 
vossa bondade para que em nosso favor useis de 
indulgência em relação a este homem, se julgais 
que a sua falta pode ser perdoada. Desejo-vos boa 
saúde com a graça do Senhor.
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(Cartas de Eginhardo. Tradução de Ricardo da 
Costa. Extratos de documentos medievais sobre o 
campesinato (sécs. V-XV).
*pedir mercê = pedir intercessão
 
No extrato acima, encontramos elementos da vida 
social e econômica do período medieval europeu (Alta 
Idade Média). Esse documento insere-se em qual 
sistema social, político e econômico predominante 
nesse contexto?

A Feudalismo, caracterizado pela ruralização da 
economia, pela relação senhorial entre nobres 
e servos e pela atuação social e política da Igreja 
Católica. 
B Mercantilismo, caracterizado pela urbanização 
da economia, pela relação senhorial entre nobres 
e camponeses e pela atuação social e política da 
Igreja Protestante. 
C Socialismo, caracterizado pela ruralização da 
economia, pela relação remunerada entre nobres 
e servos e pela atuação cultural e política da Igreja 
Cristã. 
D Mercantilismo, caracterizado pela urbanização da 
economia, pela relação campesina entre nobres e 
vassalos e pela atuação social e política da Igreja 
Ortodoxa. 
E Feudalismo, caracterizado pela urbanização da 
economia, pela relação agrária entre o clero e os 
servos e pela atuação social e cultural da Igreja 
Cristã.

QUESTÃO 09 

(ENEM) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da 
mentalidade medieval nascido talvez de um profundo 
sentimento de insegurança, estava difundida no 
mundo rural, estava do mesmo modo no meio 
urbano, pois que uma das características da cidade 
era de ser limitada por portas e por uma muralha. 

(DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”).

As práticas e os usos das muralhas sofreram 
importantes mudanças no final da Idade Média, 
quando elas assumiram a função de pontos 
de passagem ou pórticos. Este processo está 
diretamente relacionado com

A o crescimento das atividades comerciais e urbanas.
B a migração de camponeses e artesãos.
C a expansão dos parques industriais e fabris.
D o aumento do número de castelos e feudos.
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E a contenção das epidemias e doenças.

QUESTÃO 10  

(UNIRG TO/2017) Leia o fragmento. A civilização 
árabe foi o resultado da reunião de elementos 
culturais de muitos povos: árabes, persas, egípcios, 
bizantinos e ainda outros. Ela não é, assim, 
puramente muçulmana, uma vez que entre seus 
criadores contam-se muitos cristãos, judeus e outros 
grupos religiosos. Apesar da diversidade das suas 
origens, os muçulmanos não realizaram apenas uma 
justaposição mecânica de culturas anteriores nem 
foram unicamente transmissores de conhecimentos 
antigos. Criaram conhecimentos novos, cujo meio de 
divulgação foi a língua árabe, veículo do saber e da 
ciência durante a Idade Média.

PEDRERO SÁNCHEZ, Maria Guadalupe. A Península Ibérica entre o 
Ocidente e o Oriente. São Paulo: Atual, 2002, p. 30.

De acordo com o exposto no fragmento, a cultura 
muçulmana caracterizou-se, na Idade Média, pela:

A agregação de elementos culturais diversos na 
construção de saberes.
B ausência de originalidade gerada pela apropriação 
de outras culturas.
C afirmação de um isolamento cultural provocado 
pelas barreiras linguísticas.
D negação das culturas de origem cristã e judaica 
decorrente do seu caráter ortodoxo.


