


7. (Unifesp-SP) “Nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local
para reunirem-se e enganarem-se uns aos outros com juramentos.’ Com estas
palavras Ciro insultou todos os gregos, pois eles têm suas ágoras [praças] onde se
reúnem para comprar e vender; os persas ignoram completamente o uso de
ágoras e não têm lugar algum com esta finalidade”.

(Heródoto, Histórias, séc. V a.C.)

O texto expressa:
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a) a inferioridade dos persas que, ao contrário dos gregos, não conheciam ainda
a vida em cidades.
b) a desigualdade entre gregos e persas, apesar dos mesmos usos que ambos
faziam do espaço urbano.
c) o caráter grego, fundamentado no uso específico do espaço cívico, construído
em oposição aos outros.
d) a incapacidade do autor olhar com objetividade os persas e descrever seus
costumes diferentes.
e) a complacência dos persas para com os gregos, decorrente da superioridade
de seu poderio econômico e militar.
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• LOCALIZAÇÃO: ONDE HOJE É A GRÉCIA ATUAL.

• OCUPAÇÃO: POVOS ARIANOS (INDO-EUROPEUS).

• ESTRUTURA POLÍTICA: CIDADES ESTADO INDEPENDENTES.

• CULTURA COMUM ENTRE AS POLIS GREGAS.

• OLIMPÍADAS – RELIGIÃO – LÍNGUA - COSTUMES.

• RIVALIDADES ENTRE AS POLIS, MAS UNIÃO QUANDO ATACADOS POR POVOS
ESTRANGEIROS.

• GUERRA DE TRÓIA: CONFLITO ENTRE GREGOS E TROIANOS.

• POEMAS DE HOMERO: ILÍADA E A ODISSÉIA.

• HEROIS: TESEU, AQUILES, HÉRCULES.
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• ATENAS x ESPARTA.

• RIVALIDADES, DIFERENÇAS E DISPUTAS.

• ATENAS: DEMOCRACIA, FILOSOFIA, CULTURA.

• DEMOCRACIA: DIRETA, EXCLUDENTE, ESCRAVISTA, MACHISTA.

• ESPARTA: ACAMPAMENTO MILITAR EM ARMAS.

• MILITARISMO, OLIGARQUIA, EDUCAÇÃO LIMITADA.

• UNIÃO ENTRE ELAS: INIMIGO EM COMUM: GUERRAS MÉDICAS.

• VITÓRIA GREGA CONTRA OS PERSAS.

• GUERRAS DO PELOPONESO: ATENAS x ESPARTA.
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8. (IFG) A Grécia Antiga não conheceu um Estado centralizado. Organizou-se por meio de
cidades-estados, denominadas de pólis. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta:
a) A pólis era uma construção social e política autodeterminada; todavia, a disputa pela
hegemonia na antiga Grécia a movia.
b) Na pólis, não havia espaço para cultos, deuses e santuários, nem mesmo para consulta
aos oráculos anteriormente à tomada de decisões.
c) A pólis expressava uma cultura e uma identidade próprias, marcadamente urbanas,
denominadas de ethos.
d) Nas pólis, a norma jurídica (lei), promulgada nos regimes democráticos ou outorgada
nos regimes aristocráticos, era reconhecida como ato orientado pela razão e, portanto,
humano.
e) A experiencialização social e cultural que o grego antigo viveu nas pólis permitiu a
capacidade de explicar os problemas da comunidade no âmbito dela própria,
fundamentalmente apartada dos deuses.
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9. (Mackenzie) Foram características econômicas e sociais da Cidade-Estado Esparta, no
período Arcaico:
a) a posição do indivíduo na comunidade era definida pelo seu grau de parentesco com
o patriarca e sua economia era natural e coletivista.
b) as classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo tempo que adquiriam maior poder
econômico, procuravam ampliar seu domínio social.
c) a existência de uma oligarquia aristocrática, que monopolizava o poder militar,
político e religioso, culturalmente arcaica, sem atividades mercantis.
d) a proibição da escravidão por dívidas pela oligarquia dominante estimulou a vinda
para a cidade de artesãos estrangeiros, a fim de promover o comércio e atividades
culturais.
e) cidade marítima dominada por camponeses proprietários de minifúndios, que
permitia aos estrangeiros, Metecos, a realização de atividades culturais.
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10. (Udesc) São fontes indispensáveis para o conhecimento dos
primeiros tempos daquilo que viria a se constituir na civilização grega
os poemas "Ilíada" e "Odisséia", atribuídos a Homero. Seus versos
tratam, sobretudo, de episódios e conseqüências relacionadas com a
seguinte alternativa:
a) o domínio do fogo ofertado aos homens por Prometeu.
b) a longa guerra contra a cidade de Tróia.
c) a implantação da democracia em Atenas.
d) os combates e batalhas da Guerra do Peloponeso.
e) a conquista da Grécia pelas tropas romanas.
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