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GRÉCIA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 
 

Lista 21 – Atividades 
 
01.  Num processo em que era acusado e a multidão ateniense atuava como juiz, Demóstenes [orador 

político, 384-322 a.C.] jogou na cara do adversário [também um orador político] as seguintes críticas: 
Sou melhor que Ésquines e mais bem nascido; não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, 
mas devo dizer que meu quinhão foi, quando criança, frequentar boas escolas e ter bastante fortuna 
para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, Ésquines, foi teu destino, 
quando criança, varrer como um escravo a sala de aula onde teu pai lecionava. Demóstenes ganhou 
triunfalmente o processo. 

Paul Veyne, "História da Vida Privada", I, 1992. 
 

A fala de Demóstenes expressa a 
a) transformação política que fez Atenas retornar ao regime aristocrático depois de derrotar Esparta 

na Guerra do Peloponeso. 
b) continuidade dos mesmos valores sociais igualitários que marcaram Atenas a partir do momento 

em que se tornou uma democracia. 
c) valorização da independência econômica e do ócio, imperante não só em Atenas, mas em todo o 

mundo grego antigo. 
d) decadência moral de Atenas, depois que o poder político na cidade passou a ser exercido pelo 

partido conservador. 
e) crítica ao princípio da igualdade entre os cidadãos, mesmo quando a democracia era a forma de 

governo dominante em Atenas. 
 
02. No caso da Grécia, a evolução intelectual que vai de Hesíodo [séc. VIII a.C.] a Aristóteles [séc. IV 

a.C.] pareceu-nos seguir, no essencial, duas orientações: em primeiro lugar, estabelece-se uma 
distinção clara entre o mundo da natureza, o mundo humano, o mundo das forças sagradas, sempre 
mais ou menos mesclados ou aproximados pela imaginação mítica, que às vezes confunde esses 
diversos domínios (...)". 

 

Jean-Pierre Vernant. "Mito e pensamento entre os gregos". Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 17. 
 

A partir da citação anterior e de seus conhecimentos, pode-se afirmar que, no período indicado, os 
gregos 
a) separavam completamente a razão do mito, diferenciando a experiência humana de suas crenças 

irracionais. 
b) acreditavam em seus mitos, relacionando-os com acontecimentos reais e usando-os para entender 

o mundo humano. 
c) definiram o caráter irracional do ser humano, garantindo plena liberdade de culto e crença 

religiosa. 
d) privilegiavam o mundo sagrado em relação ao humano e ao natural, recusando-se a misturar um 

ao outro. 
e) defendiam a natureza como um reino intocável, tomando o homem como um risco para o bem-

estar do mundo. 
 
03. Quando sua influência [de Péricles] estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de 

suas políticas, expressa no voto popular na Assembleia, mas suas propostas eram submetidas à 
Assembleia semanalmente, visões alternativas eram apresentadas às dele, e a Assembleia sempre 
podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e ocasionalmente assim procedeu. A decisão era dos 
membros da Assembleia, não dele, ou de qualquer outro líder; o reconhecimento da necessidade de 
liderança não era acompanhado por uma renúncia ao poder decisório. E ele sabia disso. 

 

(Moses I. Finley. Democracia antiga e moderna, 1988.) 
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Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense, no século V a.C., o texto afirma que 
a) os líderes políticos detinham o poder decisório, embora ouvissem às vezes as opiniões da 

Assembleia. 
b) a eleição de líderes e representantes políticos dos cidadãos na Assembleia demonstrava o caráter 

indireto da democracia. 
c)  a Assembleia era o espaço dos debates e das decisões, o que revelava a participação 

direta dos cidadãos na condução política da cidade. 
d) os membros da Assembleia escolhiam os líderes políticos, submetendo-se a partir de 

então ao seu poder e às suas decisões. 
e) os cidadãos evitavam apresentar suas discordâncias na Assembleia, pois poderiam assim 

provocar impasses políticos. 
 
04. Leia os excertos da obra 100 textos de História Antiga, organizada por Jaime Pinsky, de 1980. 

 

Eu sou o rei que transcende entre os reis, 
Minhas palavras são escolhidas, 
Minha inteligência não tem rival. 

(Hamurábi, 1792-1750 a.C. Autopanegírico.) 
 

O fundamento do regime democrático é a liberdade [...]. 
Uma característica da liberdade  é ser governado e governar por 

turno [...]. Outra é viver como se quer; pois dizem que  isto é resultado da 
liberdade, já que o próprio do escravo é viver como não quer. 

(Aristóteles, 384-322 a.C. Política.) 
 

A partir dos textos, pode-se afirmar que 
a) os fundamentos do poder político eram os mesmos para Hamurábi e Aristóteles. 
b) a democracia, segundo Aristóteles, impôs o abandono do regime escravista.  
c) Hamurábi considerava que o governante deveria ser escolhido entre os mais sábios.  
d) expressam diferentes concepções sobre as relações entre governantes e governados.  
e) a dinastia esclarecida, com doses de despotismo e liberdade, era defendida por ambos. 

 


