1. (Fuvest 2015) Em certos aspectos, os gregos da Antiguidade foram sempre um povo
disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrânico e, mesmo quando se
instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política.
No tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em
toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual
Turquia, na Itália do sul e na Sicília oriental, na costa setentrional da África e no litoral
mediterrânico da França. No interior desta elipse de uns 2500km de comprimento,
encontravam-se centenas e centenas de comunidades que amiúde diferiam na sua estrutura
política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então nem em nenhuma outra altura,
no mundo antigo, houve uma nação, um território nacional único regido por uma lei soberana,
que se tenha chamado Grécia (ou um sinônimo de Grécia).
FINLEY M. I. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial Presença, 1972. Adaptado.
Com base no texto, pode-se apontar corretamente
a) a desorganização política da Grécia antiga, que sucumbiu rapidamente ante as investidas
militares de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e
macedônios.
b) a necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e
cartagineses, para que um povo pudesse expandir seu território e difundir sua produção
cultural.
c) a carência, entre quase todos os povos da Antiguidade, de pensadores políticos, capazes de
formular estratégias adequadas de estruturação e unificação do poder político.
d) a inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado nacional, no estudo
sobre a Grécia antiga, que vivia sob outras formas de organização social e política.
e) a valorização, na Grécia antiga, dos princípios do patriotismo e do nacionalismo, como forma
de consolidar política e economicamente o Estado nacional.
2. (Unicamp 2015) O filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) definiu a cidadania em Atenas da
seguinte forma:
A cidadania não resulta do fato de alguém ter o domicílio em certo lugar, pois os estrangeiros
residentes e os escravos também são domiciliados nesse lugar e não são cidadãos. Nem são
cidadãos todos aqueles que participam de um mesmo sistema judiciário. Um cidadão integral
pode ser definido pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas.
Adaptado de Aristóteles, Política. Brasília: Editora UnB, 1985, p. 77-78.
a) Indique duas condições para que um ateniense fosse considerado cidadão na Grécia
clássica no apogeu da democracia.
b) Os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham
alguns deveres e direitos. Identifique um dever e um direito dos metecos.
3. (Ufpr 2015) Tendo em vista diferentes contextos históricos em que predominou a
escravidão, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas que
comparam a escravidão na Roma antiga e a escravidão no período colonial da América
portuguesa:
(
(
(
(

) Na Roma antiga os escravos eram mercadorias obtidas no comércio triangular, enquanto
que no período colonial brasileiro os escravos eram prisioneiros de guerra ou
apreendidos por motivo de dívida.
) Tanto no período antigo de Roma quanto no período colonial brasileiro, os escravos
obedeciam a uma hierarquia de funções, sendo utilizados para vários tipos de atividades
– afazeres domésticos, comércio e trabalho na agricultura.
) Tanto no período antigo de Roma quanto no período colonial brasileiro, a escravidão era
considerada uma realidade natural, justificada por pensadores e por sacerdotes, mas
também era questionada por opositores da escravidão dentro das próprias elites.
) Na Roma antiga, as rebeliões de escravos eram raras, pois eles viviam em boas
condições e tinham a compra da alforria facilitada, enquanto que no período colonial

Página 1 de 4

brasileiro, as rebeliões eram constantes devido às condições desumanas de tratamento e
impossibilidade de alforria.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) F – V – F – V.
b) F – V – V – F.
c) V – F – F – V.
d) V – V – F – F.
e) F – F – V – V.
4. (Ifsc 2014)

Sobre as formas de trabalho ao longo da História, assinale a soma da(s) proposição(ões)
CORRETA(S).
01) A utilização do trabalho escravo indígena no Brasil foi abolida quando foi adotada a mão de
obra escrava africana.
02) Durante a Revolução Industrial o trabalho foi regulamentado, proibindo-se o trabalho infantil
e feminino.
04) Na Grécia Antiga era proibido um grego ser escravo de outro grego.
08) No Brasil aconteceram greves e manifestações operárias no início do século XX para exigir
melhores condições de trabalho, bem como a regulamentação do trabalho feminino e
infantil.
16) A servidão foi uma forma de trabalho abandonada na antiguidade.
32) O servo feudal ficava com parte da sua produção, mas estava ligado ao feudo por uma
série de obrigações devidas ao senhor.
5. (Ufpr 2014) Estabeleça duas diferenças entre o conceito de democracia vigente em Atenas
no período antigo e o conceito de democracia vigente no Brasil atual.
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Gabarito:
Resposta
[D]

da

questão

1:

A Grécia Antiga nunca chegou a ser uma Nação ou um Império (termo muito usado na
Antiguidade). A Grécia era o que chamamos de organização em cidades-Estados. Sendo
assim, cada povo grego, em cada cidade-Estado, vivia a sua maneira, de modo
descentralizado ou disperso, como classifica o autor do texto que acompanha a questão.
Resposta
da
questão
2:
a) Para ser considerado cidadão em Atenas era preciso ser homem, ter mais de 21 anos e
ser ateniense nato.
b) Os metecos tinham o dever ou a obrigação de obedecer à legislação ateniense e tinham o
direito de exercer atividades comerciais.
Resposta
[B]

da

questão

3:

Somente a proposição [B] está correta. Há semelhanças e diferenças entre a escravidão na
Antiguidade Clássica (Grécia e Roma) em relação a escravidão moderna na América. Na Roma
antiga, os escravos eram obtidos principalmente através de guerras e não pelo comércio
triangular. Tanto na antiguidade como na modernidade, os escravos exerciam diferentes
funções e atividades. A escravidão antiga e moderna era justificada como sendo “natural” como
afirmava o filósofo grego Aristóteles, mas também sempre foi questionada. Na antiguidade, as
revoltas de escravos não eram raras, aconteceram inúmeras revoltas nos séculos II e I a.C.
como a famosa revolta de escravos em Roma liderada por Espártaco. Obviamente estes
escravos não viviam em boas condições.
Resposta
08 + 32 = 40.

da

questão

4:

A afirmativa [01] é incorreta porque o trabalho escravo indígena não foi abolido a partir da
adoção do trabalho escravo negro. Os indígenas foram, também, perseguidos durante o
movimento das bandeiras;
A afirmativa [02] é incorreta porque não houve regulamentação do trabalho durante a
Revolução Industrial, e os trabalhos feminino e infantil eram utilizados sem restrições;
A afirmativa [04] é incorreta porque a escravidão por guerra ou dívida era comum entre os
povos gregos;
A afirmativa [16] é incorreta porque o servilismo era uma das formas de trabalho existentes na
Antiguidade.
Resposta
da
questão
5:
O conceito de democracia ateniense era direto e excludente: os poucos cidadãos (homens,
maiores de 21 anos e atenienses natos) participavam diretamente das tomadas de decisão da
cidade-Estado.
O conceito de cidadania do Brasil atual é indireto ou representativo e abrangente: todos
somos cidadãos e elegemos um representante para tomar as decisões políticas.
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Q/prova Q/DB

Grau/Dif.

Matéria

Fonte

Tipo

1 ............. 135939 ..... Média ............ História .......... Fuvest/2015 ......................... Múltipla escolha
2 ............. 136333 ..... Média ............ História .......... Unicamp/2015 ...................... Analítica
3 ............. 136389 ..... Média ............ História .......... Ufpr/2015 ............................. Múltipla escolha
4 ............. 133763 ..... Média ............ História .......... Ifsc/2014 .............................. Somatória
5 ............. 129934 ..... Baixa ............. História .......... Ufpr/2014 ............................. Analítica
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