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GRÉCIA ANTIGA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 

na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta 
aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, 
Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 
ignorância. 
 
O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois 
a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 
b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 

Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos. 
c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades 

dogmáticas a partir de métodos rigorosos. 
d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-

se apenas com causas abstratas. 
 
02. E muitos a Atenas, para a pátria de geração divina, reconduzi, vendidos que foram – um injustamente, 

o outro justamente; e outros por imperiosas obrigações exilados, e que nem mais a língua ática 
falavam, de tantos lugares por que tinham errado; e outros, que aqui mesmo escravidão vergonhosa 
levavam, apavorados diante dos caprichos dos senhores, livres estabeleci. 

 
O texto, um fragmento de um poema de Sólon – arconte ateniense, 594 a.C. -, citado por Aristóteles 
em A Constituição de Atenas, refere-se 
a) ao fim da tirania. 
b) à lei que permitia ao injustiçado solicitar reparações. 
c) à criação da lei que punia aqueles que conspiravam contra a democracia. 
d) à abolição da escravidão por dívida. 
e) à instituição da Bulé. 

 
03. "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. 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. "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. 
 


