


6. “No reinado de Ciro, e posteriormente no de Cambises, não havia um tributo
fixo, sendo o pagamento feito em presentes. Por causa da fixação de tributos e de
outras medidas análogas, os persas chamavam Dario de mascate, Cambises de
déspota e Ciro de pai, pois Dario negociava com tudo, Cambises era duro e
insensível e Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar de seus súditos”.
(HERÓDOTO, História. Brasília: Unb, 1988. p. 180.)
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Dario I foi um dos mais conhecidos reis que existiram na Pérsia antiga, sendo
responsável por várias medidas administrativas e por grandes construções, que
ficaram famosas. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma ação não
efetuada durante o reinado de Dario I?

a) O dárico.
b) As satrapias.
c) A estrada real.
d) A biblioteca de Nínive.
e) O sistema de correios.
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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.

22



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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11. 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-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.
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• FUNDAÇÃO DE ROMA: RÔMULO E REMO.

• FASE MONÁRQUICA: REIS, SENADO, ASSEMBLÉIA.

• SOCIEDADE ROMANA: PATRÍCIOS, PLEBEUS, CLIENTES E ESCRAVOS.

• ÚLTIMOS REIS DE ROMA: ETRUSCOS (TARQUÍNIOS).

• PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA: 509 a.C.

• HEGEMONIA POLÍTICA DOS PATRÍCIOS.

• SENADO, MAGSITRATURAS, ASSEMBLÉIAS.

• LUTA POR DIREITOS PELOS PLEBEUS.

• TRIBUNOS DA PLEBE, LEIS DAS DOZE TÁBUAS, CASAMENTO...
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• EXPANSÃO TERRITORIAL ROMANA.

• VITÓRIA SOBRE OS CARTAGINESES: GUERRAS PÚNICAS.

• CONSEQUENCIAS DA EXPANSÃO ROMANA.

• CONSTRUÇÃO DO IMPÉRIO, MARE NOSTRUM, ESCRAVIDÃO.

• RUÍNA DA PLEBE, ÊXODO RURAL, CLIENTELA URBANA.

• CRISE DA REPÚBLICA: DISPUTAS POR PODER.

• SENADO X EXÉRCITO.

• PROPOSTAS DE REFORMAS DOS IRMÃOS GRACO.

• REVOLTAS DE ESCRAVOS – ESPÁRTACUS (GLADIADOR).

• HERANÇAS ROMANSAS: DIREITO, LATIM, CRISTIANISMO, REÚBLICA..
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12. (PUC-RS 2008) A Lei das Doze Tábuas, código de normas escritas
fundamental na história de Roma, teve sua criação condicionada pelo contexto
sociopolítico:

a) das revoltas dos escravos, no período monárquico.
b) da vitória jurídica da Aristocracia contra a Realeza.
c) das lutas entre Patrícios e Plebeus, durante a República.
d) das invasões dos povos bárbaros, no princípio do Alto Império.
e) da institucionalização do colonato, devido à crise do sistema escravista.
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13. No contexto social da Roma Antiga, os escravos poderiam ser:

A) somente gregos.
B) patrícios sem posses de terras.
C) somente do continente africano.
D) trocados com os nativos da América do Sul.
E) prisioneiros de guerra ou escravos por dívida.
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14. Os romanos antigos construíram uma das civilizações mais longevas e brilhantes.
Dominaram o mundo conhecido por cerca de 500 anos, sendo o centro de um
Império que ia da Ásia ao Oceano Atlântico, da Inglaterra e Mar do Norte aos confins
do Deserto do Saara, na África. Com isso, deixaram um dos maiores legados históricos
e culturais dentre milhares de civilizações.

Pode-se apontar como aspecto importante da cultura, arte ou da religião romanas:
a) O latim, o Direito Romano e a Política do Pão e Circo.
b) O Cristianismo, os Jogos Olímpicos e os Signos do Zodíaco.
c) A crença na Deusa Grande-Mãe, a arte antropocêntrica e o Zoroastrismo.
d) O Mazdeísmo, a Lei de Talião (olho por olho, dente por dente) e o Racionalismo.
e) A Filosofia e o Racionalismo, o Islamismo e a Justiça Divina baseada no Ordálio.
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