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01. Os Persas foram, na Antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a
região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que:
A) A vitória de Dario I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no
Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos
monoteístas.
B) Desenvolveram uma religião própria, o Zoroastrismo, e começaram sua
expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande.
C) Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as
maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu
Império.
D) O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para
os assírios na batalha de Susa.
E) Adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, o bem e o
mal, os persa acreditavam na liderança de Nabucodonosor.
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02. Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na
Antiguidade, após Zaratustra, é:

A) o politeísmo, caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos
nos templos religiosos.
B) o caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades
supremas.
C) o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal.
D) a estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos
contidos nos Vedas.
E) a descrença na imortalidade da alma e na ressurreição.
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03. Para facilitar a administração do vasto território persa, foi estabelecida a
divisão do império em satrapias, que consistiam basicamente em províncias
governadas por pessoas designadas pelos reis persas e conhecidas como
sátrapas. Os sátrapas, muitas vezes, não passavam confiança aos reis de sua
honestidade e, por isso, funcionários eram designados para monitorá-los.
Estamos falando dos:
A) corvos do rei.
B) olhos e ouvidos do rei.
C) emissários do rei.
D) portadores de boas-novas do rei.
E) enviados de Zaratustra.
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04. Os persas conquistaram inúmeros povos e formaram um dos maiores
impérios da Antiguidade. Uma das grandes conquistas dos persas aconteceu
em 525 a.C., ao conquistarem o Egito.
Esse feito foi atribuído a:

A) Ciro, o grande
B) Cambises II
C) Dario I
D) Xerxes
E) Dario III
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05. Com relação ao Império Persa, é INCORRETO afirmar:
A)
Os persas desenvolveram
uma
administração
relativamente
descentralizada, com base nas satrapias.
B) As estradas e os correios foram bastante aperfeiçoados durante esse
Império.
C) A religião persa era o zoroastrismo, que pregava a existência de uma luta
entre o mal e o bem, na qual o bem só seria vencedor no dia do juízo final.
D) Os persas perseguiram ferozmente as religiões de outros povos, matando
sacerdotes e destruindo templos, como foi o caso do templo de Salomão em
Jerusalém.
E) Os povos dominados pelos persas eram obrigados a pagar tributos e
fornecer homens para os exércitos do Grande Rei.
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06. O filme 300, que fez grande sucesso nos cinemas de todo o mundo em
2007, tematiza uma das batalhas mais importantes das Guerras Médicas. Tal
evento pode ser caracterizado como um conflito que:
A) foi causado pelo processo de expansão territorial do império persa, que
ambicionava expandir seus domínios sobre os gregos.
B) enfraqueceu as cidades-Estado gregas e persas, facilitando o domínio
macedônico sobre a região.
C) culminou no domínio dos gregos sobre os persas e no florescimento cultural
de Esparta.
D) marcou o processo de unificação entre medas e persas, garantindo a sua
supremacia econômica na região da Mesopotâmia.

7

07. Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na
Antiguidade, após Zaratustra, é:
A) o politeísmo, caracterizado pela prática da adoração dos ídolos
zoomórficos nos templos religiosos.
B) o caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias
divindades supremas.
C) o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal.
D) a estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos
contidos nos Vedas.
E) a descrença na imortalidade da alma e na ressurreição.
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01. O rei persa Ciro II a partir de 550 a.C. conquistaria e construiria um

imenso império na Ásia. Como foi possível ao mesmo dominar uma área
tão extensa, com povos de costumes e religiões tão diferentes?
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