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DATA:  02 DE OUTUBRO.

CONTEÚDO :

ANTIGUIDADES CLÁSSICAS – ROMA E GRÉCIA.

CIVILIZAÇÕES ANTIGAS – AMÉRICA - ÁFRICA
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01. Sobre a Antiguidade Grega, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).

A)A filosofia grega teve como principal característica buscar explicações
mitológicas para os fenômenos naturais. Nesse sentido, os filósofos
explicavam os raios e trovões a partir da ação de Zeus, que manifestava sua
insatisfação com os homens atirando raios em direção à Terra.

B)A maioria das cidades-estado da Grécia era marcada por um forte
predomínio masculino, razão pela qual somente os homens eram
considerados cidadãos.
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C) A democracia ateniense era um sistema político do qual participavam
todos os moradores da cidade, inclusive os estrangeiros e os escravos.

D) Em Esparta, as mulheres gozavam de uma certa liberdade. Eram
preparadas fisicamente para a maternidade, praticando exercícios físicos e
participando de disputas esportivas.

E) A cultura grega influenciou a civilização ocidental. Sua produção filosófica,
cultural e artística e seu padrão estético são, até nossos dias, referenciados.
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2. 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.
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3. Considere as assertivas sobre a civilização grega e escolha a alternativa
correta:

I. No seu modelo de democracia os escravos e as mulheres tinham os mesmos
direitos que os homens.
II. O pensamento grego tinha por base a razão e supervalorizava o homem
(antropocentrismo).
III. A elite grega era muito despojada e trabalhava de forma equivalente aos
escravos.
IV. Sua religião era de base politeísta e vários de seus deuses tinham
características antropomórficas.
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A) O tópico II está correto porque os grandes templos gregos, como o Parthenon e
o Templo de Apolo, não poderiam ter sido construídos por escravos e era
trabalhando pesado que a elite se preparava para os jogos olímpicos.
B) Os tópicos I e III estão corretos, pois articulam as diversas camadas sociais, em
benefício da maioria.
C) O tópico I é o correto, pois no Brasil todos são iguais perante a lei, e nossa
democracia é uma réplica perfeita da democracia grega.
D) O tópico III está correto, pois só os filósofos não trabalhavam.
E) Os tópicos II e IV estão corretos, pois tanto a filosofia (pensamento), quanto a
religião, tinham como base a razão, inclusive seus deuses também podiam sofrer
fraquezas humanas, tais como, paixões, dores e fracassos.
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4. A cultura foi um dos principais legados da Civilização 
Romana para a história ocidental.
Sobre a cultura romana antiga, é incorreto afirmar que:

A) na historiografia, foi responsável por uma série de narrações históricas, dentre
elas os “comentários sobre as Guerras das Gálias” de Júlio César.

B) na filosofia, adotou a idéia de que os homens deviam se libertar do medo dos
deuses e da morte, segundo a filosofia epicurista grega.

C) em termos jurídicos, a mulher não podia ser julgada pelos tribunais públicos,
competindo ao pater famílias exercer o direito de justiça.

D)a poesia lírica alcançou seu apogeu a partir do século VI a. C., destacando-se
especialmente os poetas Anacreonte e Píndaro.

E) no teatro, a comédia foi o gênero mais privilegiado em Roma, destacando-se
Plauto e Terêncio.
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5. Sobre a Civilização Romana da Antiguidade Clássica, 
assinale o que for correto.

A) O direito romano resultou da necessidade de consolidar o poder da República
Romana sobre os seus vizinhos do Mediterrâneo.

B) A expansão romana aumentou o poder político dos plebeus que passaram a
monopolizar os cargos públicos em detrimento dos patrícios.

C) Enquanto na Grécia clássica os deuses eram concebidos à imagem e semelhança do
homem, na Roma Imperial, os cristãos viam o homem feito à imagem e semelhança
de Deus.

D) Segundo o poema épico Eneida, escrito por Virgílio, Roma teria sido fundada por
Enéias, herói troiano que liderou um grupo de refugiados que se estabeleceu na
Península Itálica.

E) Dos séculos III a I a.C., por meio das guerras de conquista, os romanos estenderam o
seu domínio sobre povos do Mediterrâneo.
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6. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América,
grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, há
18 mil anos.
A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente
americano, esses grupos e seus descendentes teriam migrado, pouco a
pouco, para outras áreas, chegando até a porção sul do continente.
Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional
da Serra da Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença
humana que teriam até 50 mil anos de idade.
Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí:
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a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até
o Piauí há 18 mil anos.
b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e,
depois, povoou os outros continentes.
c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América
do Sul e, depois, cruzou o Estreito de Bering.
d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há
18 mil anos.
e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil
anos.
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7. Qual é a teoria do Estreito de Bering?
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RESPOSTA:
O estreito de Bering é um espaço marítimo que se estende por 85 quilômetros e
separa dois continentes: a Ásia e a América do Norte.

De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do
Estreito de Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o
extremo oeste do continente americano, os dois pontos se encontram separados
por 85 km. Segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente americano
ocorreu há, aproximadamente, 50 mil anos, quando nômades asiáticos
atravessaram o Estreito de Bering; que nesse período encontrava-se congelado em
razão da era glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. A
partir daí o homemmigrou até a parte meridional do continente americano.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/o-continente-asiatico.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/america-norte.htm
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8. As civilizações pré-colombianas que se desenvolveram na região da
Mesoamérica (onde hoje está parte do México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicarágua) – civilização asteca e civilização maia – foram
consideradas bastante avançadas para os europeus que com elas travaram o
primeiro contato. Aponte a alternativa abaixo que contenha alguns dos
aspectos definidores desta característica de “civilização avançada”:
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a) Astecas e maias possuíam uma sofisticada tecnologia de navegação ultramarina que
possibilitou a exploração das regiões litorâneas da América do Sul.
b) As grandes cidades destas civilizações, como Teotihuacán, possuíam um grande
sistema de infraestrutura, tendo desenvolvido grandes templos, grandes vias e praças
para comércio e comportavam até mais de 100.000 habitantes dentro de seus domínios.
c) Astecas e maias não faziam sacrifícios cruentos (morte de pessoas ou animais), pois já
havia entre essas civilizações um avançado sistema religioso, como o Cristianismo e o
Budismo.
d) Essas duas civilizações tinham em comum o fato de possuírem um sofisticado sistema
astronômico e um exímio domínio da pólvora.
e) As cidades pré-colombianas da Mesoamérica não tinham templos grandiosos, pois
haviam concebido um tipo de estado laico, com administração burocrática isenta de
interferências religiosas.
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