
 
 

3ª Série  

 

História– Admilson 

 

Questão 01)     

O Brasil custou a ganhar o primeiro papel no teatro da expansão ultramarina de Portugal. Útil, 

promissora, mas não essencial, a posse do Novo Mundo não foi durante todo o século XVI, e nem nos 

inícios do século seguinte, a principal arma econômica ou simbólica a sustentar a potência portuguesa. 

Ainda em 1648, o padre Antônio Vieira escreveu um arrazoado a pedido de D. João IV em que 

aconselhava a entrega de Pernambuco aos holandeses visando a preservação do Estado da Índia 

portuguesa, pela ‘pouca consideração que tem Pernambuco com tudo isto’, diante do que se tinha na Ásia: 

a conversão de ‘tantos reinos e impérios regados com o sangue de tantos mártires’ (...)”. 

(Adaptado de: DORÉ, Andréa. Antes de existir o Brasil: os portugueses na Índia, entre estratégias da Coroa 

e táticas individuais. História (São Paulo), v. 28, n. 1, 2009, p. 169-189) 

 

Salienta-se no texto o fato de que o padre Antônio Vieira, alto representante do 

 

a) Barroco e extraordinário sermonista, não deixava de estar atento à política colonialista. 

b) Arcadismo e confessor de poderosos, manteve digna distância do Poder imperial. 

c) Quinhentismo e notável epistológrafo, compôs o governo das novas terras. 

d) Neoclassicismo e catequista emérito, promoveu a expansão ultramarina de Portugal. 

e) Pré-romantismo e poeta místico, integrou ritos da Inquisição ao longo do século XVIII. 

 

Questão 02)     

O excerto a seguir foi extraído do livro Chilam Balam de Chumayel, redigido em idioma maia, que trata da 

conquista da península de Yucatán pelos espanhóis, chamados de dzules (forasteiros, estrangeiros). 

 

Então tudo era bom 

e então (os deuses) foram abatidos. 

Havia neles sabedoria. 

Não havia então pecado... 

Não havia então enfermidade, 

não havia dor de ossos, 

não havia febre para eles, 

não havia varíolas. 

Retamente erguido ia seu corpo então. 

Não foi assim que fizeram os dzules 

quando chegaram aqui. 

Eles nos ensinaram o medo, 

vieram fazer as flores murchar. 

Para que sua flor vivesse, 

danificaram e engoliram nossa flor... 

(Miguel León-Portilla. A conquista da América Latina vista pelos índios, 1985.) 

 

Depreende-se do excerto que os maias 

 

a) reconheciam a importância dos sábios espanhóis, que controlavam as epidemias. 

b) aprenderam novas técnicas agrícolas e ideias religiosas, julgando-as superiores às suas. 

c) tinham consciência da mudança radical em suas vidas, que incluiu novas doenças. 

d) consideravam os espanhóis como deuses, motivo pelo qual não resistiram à conquista. 

e) recusaram os métodos de cristianização, conseguindo preservar sua crença politeísta. 

 

Questão 03)     

Leia o texto a seguir.  

 



Ao longo de 15 anos (1498 a 1513), Leonardo desenhou órgãos e elementos dos sistemas 

anatomofuncionais do corpo humano em um estudo que começou pela leitura das obras de autores da 

medicina pré-renascentista [...]. Ele também participou de dissecações do corpo humano e de diversos 

animais. Porém, jamais terminou e publicou a obra que, segundo pesquisadores, poderia ter revolucionado 

a medicina.  

Disponível em: www.unicamp.br/unicamp/jr/568/leonardo-da-vinci-o-desbravador-do-corpo-humano. 

Acesso em: 6 maio 2019.  

 

Em 2019 completam 500 anos da morte do pintor e inventor italiano Leonardo Da Vinci. A não publicação 

de suas pesquisas sobre corpos humanos e de animais impediu que ele somasse à sua fama de gênio 

universal também o título de “pai da anatomia” moderna. Esse reconhecimento ficou com  

 

a) Michelangelo, rival de Leonardo, que fez uma série de estudos anatômicos durante a composição dos 

afrescos da Capela Sistina.  

b) Mondino dei Luzzi, autor do livro Anothumia, marcado por ilustrações simples e caricaturais do corpo 

humano.  

c) Francesco Melzi, discípulo de Leonardo, que herdou os desenhos e os guardou até 1570.  

d) Andreas Vesalius, belga que publicou o livro De Humani Corporis Fabrica, em 1543.  

e) Rafael, artista conhecido pela perfeição com que representava o corpo humano.  

 

Questão 04)     

Na América Portuguesa do século XVI, a política europeia para os indígenas pressupunha também a 

existência de uma política indígena frente aos europeus, já que os Tamoios e os Tupiniquins tinham seus 

próprios motivos para se aliarem aos franceses ou aos portugueses. 

(Adaptado de Manuela Carneiro da Cunha, Introdução a uma história indígena. 

São Paulo: Companhia das Letras/Fapesp, 1992, p. 18.) 

 

Com base no excerto e nos seus conhecimentos sobre os primeiros contatos entre europeus e indígenas no 

Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) A população ameríndia era heterogênea e os conflitos entre diferentes grupos étnicos ajudaram a 

definir, de acordo com suas próprias lógicas e interesses, a dinâmica dos seus contatos com os 

europeus. 

b) O fato de Tamoios e Tupiniquins serem grupos aliados contribuiu para neutralizar as disputas entre 

franceses e portugueses pelo controle do Brasil, pelo papel mediador que os nativos exerciam. 

c) Os indígenas, agentes de sua história, desde cedo souberam explorar as rivalidades entre os europeus e 

mantê-los afastados dos seus conflitos interétnicos, anulando o impacto da presença portuguesa. 

d) As etnias indígenas viviam em harmonia umas com as outras e em equilíbrio com a natureza. Esse 

quadro foi alterado com a chegada dos europeus, que passaram a incentivar os conflitos interétnicos 

para estabelecer o domínio colonial. 

 

Questão 05)     

No Oriente Médio, existem evidências de cultivo de cereais, tais como trigo e cevada, há cerca de 8 mil 

anos a.C. A agropecuária não substituiu a caça e a pesca. Na verdade, ambas coexistiram. 

Fonte: BOULOS JUNIOR, Alfredo. História. 

Sociedade & Cidadania. 2 Ed., Vol. 1. São 

Paulo: FTD, 2016, p. 35. 

 

A agricultura teve grande impacto na vida social dos primeiros agrupamentos humanos, trazendo mudanças 

consideráveis. 

 

Qual das opções abaixo identifica os resultados do plantio humano? 

 

a) Com a prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes para armazenar 

sobras e cozinhar grãos, surgindo, assim, vasos, jarros e panelas de barro. 

b) Após o surgimento da agricultura, o número de pessoas executando trabalhos extenuantes aumentou, 

resultando em grande desgaste físico e emocional, diminuindo o agrupamento. 



c) Ao coletarem grandes quantidades de grãos, foi desafiador se alimentar, até que, após a agricultura, os 

humanos descobriram o fogo e, finalmente, aprenderam a cozinhar e assar. 

d) Quando surgiu a agricultura, os seres humanos já estavam sedentarizados por séculos, como 

consequência, puderam plantar, caçar e pescar, para alimentar seus familiares e vizinhos. 

e) No momento em que os primeiros humanos dominaram a agricultura, passaram a dominar o uso de 

ossos, madeira e pedras para fabricação de ferramentas, pois sem elas, não plantariam. 

 

Questão 06)     

Sobre a arte no Egito Antigo, assinale o que for correto. 

 

01. A religião ocupou um papel de grande relevância na sociedade egípcia e influenciou profundamente 

sua produção artística. 

02. Os egípcios possuíam objetos de arte que sempre lembravam seus feitos e suas atividades diárias, pois, 

para eles, a vida terrena era mais importante que a vida após a morte. 

04. Os primeiros faraós foram enterrados em tumbas que eram réplicas de suas casas, e as pessoas comuns 

eram enterradas em construções retangulares simples, que, posteriormente, originaram as pirâmides. 

08. Para a elaboração de suas obras os artistas não seguiam padrões e regras, pois imperava a liberdade 

para desenvolver a criatividade e a imaginação pessoais, bem como um estilo próprio. 

16. Na pintura e nos baixos-relevos a arte não deveria reproduzir a realidade, mas ter um aspecto de ilusão, 

induzindo a percepção do expectador. 

 

Questão 07)     

A figura mostra uma tapeçaria funerária produzida no Egito, durante o chamado Período Helenístico, 

retratando um homem vestido como grego, posicionado entre dois deuses egípcios, Osíris e Anúbis. 

 

 
Tapeçaria funerária, linho, 1,75m x 1,25m. 

Sacara, Egito, séc. I a.C. Aegyptisches 

Museum, Berlim. 

Apud DOMINGUES, Joelza Esther. História em Documento. 

Imagem e texto. 6. 2ªed. São Paulo:  

FTD, 2013. Original colorido. 

 

Assinale a alternativa que explica, corretamente, a fusão das culturas grega e egípcia representada na 

tapeçaria. 

 

a) As sucessivas incursões militares empreendidas pela rainha Cleópatra VI nos territórios gregos 

proporcionaram o contato dos egípcios com a arte e a filosofia helenística, cuja concepção estética 

influenciou a produção dos artesãos do Baixo Egito. 

b) Educado por Aristóteles, o faraó Menés, responsável pela unificação dos reinos do Baixo e do Alto 

Egito, tornou-se grande admirador da arte e da filosofia gregas, e foi o responsável pela difusão da 

cultura helenística em seu império. 

c) A política expansionista de Alexandre, o Grande, promoveu o contato dos gregos com outros povos da 

Europa, da Ásia e da África, e originou a cultura helenística, caracterizada pela miscigenação de 

diversos elementos culturais. 

d) Os egípcios tomaram contato com a cultura helenística por meio do comércio com os povos visigodo, 

ostrogodo, viking e alano que, partindo do norte da Europa, navegavam até o Nilo levando produtos de 

diferentes procedências. 



e) Resultado da união política da Grécia e do Egito, por meio do casamento de Alexandre, o Grande, com 

Cleópatra VI, a cultura helenística foi imposta, muitas vezes à força, a todos os súditos do novo 

império. 

 

Questão 08)     

Leia a sinopse do filme Os deuses do Egito (2016): 

 

A sobrevivência da humanidade vê-se ameaçada quando Set, o impiedoso deus das trevas, se apodera do 

trono do Egito e transforma o próspero Império em um caos. Na esperança de salvar o mundo e resgatar 

seu verdadeiro amor, um mortal chamado Bek forma uma improvável aliança com o poderoso deus Horus. 

Sua batalha contra Set e seus escudeiros atravessa o além e os céus para um confronto épico. 

(Disponível em: https://g.co/ 

kgs/HquKrA. Acesso em: 

 15 jul. 2018. Adaptado.) 

 

O roteiro desse filme baseia-se em alguns aspectos mitológicos da antiga civilização egípcia. Destaca-se 

a luta de Osíris e Horus contra Set, o que representava a continuidade do nascer do sol e, 

consequentemente, da vida. Sabendo-se que Osíris, o deus assassinado por Set, é considerado o primeiro 

faraó do Egito e que os faraós subsequentes eram representantes do Sol, marque a alternativa correta: 

 

a) A unificação religiosa tentada por Amenófis IV, em torno do deus solar Aton, indica um esforço para 

reforçar o poder faraônico, relacionando, provavelmente pela primeira vez na história, o monoteís mo à 

dominação de um único líder. 

b) A luta entre as divindades Osiris e Set é uma forma poética de narrar o conflito entre os faraós 

Tutankamon e Akhaenaton, que empreenderam uma guerra que deixou o Egito arrasado e permitiu a 

dominação dos hebreus. 

c) As pirâmides de Gizé foram templos voltados para a realização do culto popular ao deus solar Aton. O 

povo egípcio construiu três delas para representar os três filhos de Ramsés II, fundador da última 

dinastia egípcia, que o seguiram na função de faraós. 

d) A maior prova da mistura entre religião e política no Egito antigo é a imposição da obrigatoriedade de 

mumificar os faraós, que era fielmente obedecida pelo povo egípcio. Com tal prática, a população 

reconhecia que a soberania faraônica possuía continuidade no mundo dos mortos, reinado de Anúbis. 

 

Questão 09)     

O Egito antigo ainda fascina o mundo graças a sua arte e escrita. Desde a Antiguidade, os estrangeiros 

notavam a variação entre a escrita esculpida ou pintada nos monumentos e a forma simplificada, cursiva. 

As diferentes escritas no Egito antigo eram as seguintes: 

 

a) siríaca, bérbere, babilônica e púnica. 

b) cuneiforme, hieroglífica, elamita e ugarítica. 

c) protossinaítica, cananeia, persa e luviana. 

d) hieroglífica, hierática, demótica e copta. 

 

Questão 10)     

Ao primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida [pelo] senhor 

da tempestade (...). Surgiram então os deuses do abismo; Nergal destruiu as barragens que represavam as 

águas do inferno; Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques (...). Por seis dias e seis noites os ventos 

sopraram; enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo; a tempestade e o dilúvio explodiam em 

fúria como dois exércitos em guerra. Na alvorada do sétimo dia o temporal (...) amainou (...) o dilúvio 

serenou (...) toda a humanidade havia virado argila (...). Na montanha de Nisir o barco ficou preso (...). 

Na alvorada do sétimo dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, mas, não 

encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas haviam 

abaixado; ela comeu, (...) grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e janelas, 

expondo a nave aos quatro ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da montanha em 

oferenda aos deuses (...). 

A Epopeia de Gilgamesh, São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 



Com base no texto, registrado aproximadamente no século VII a.C. e que se refere a um antigo mito da 

Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era 

 

a) mercantil, pacífica, politeísta e centralizada. 

b) agrária, militarizada, monoteísta e democrática. 

c) manufatureira, naval, monoteísta e federalizada. 

d) mercantil, guerreira, monoteísta e federalizada. 

e) agrária, guerreira, politeísta e centralizada. 

 

Questão 11)     

Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios 

conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia e o antigo Egito, civilizações que desde cedo 

observaram os fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais no Crescente Fértil possibilitou 

a agricultura e perdurou por milênios. Nas costas do Mar Egeu, na região da Jônia, surgiram no século VI 

a.C. as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculadas dos desígnios divinos. E as conquistas 

de Alexandre permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego, de um lado, e o dos antigos 

impérios egípcio, babilônico e persa, de outro. Além disso, houve trocas científicas e culturais com os 

indianos. O império árabe-islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse legado científico 

multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da Idade Média.  

(Adaptado de Beatriz Bissio, O  

mundo falava árabe. Rio de Jane- 

iro: Civilização Brasileira, 2012, 

 p. 200-201.)  

 

Considerando o texto acima sobre o Islã Medieval e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  

 

a) A extensão do território sob domínio islâmico e a liberdade religiosa e cultural implementada nessas 

áreas aceleraram a construção de novos conhecimentos pautados na cosmologia ocidental. 

b) A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos garantiu a expansão do império de forma 

ditatorial sobre antigos núcleos culturais da Índia até as terras gregas do Império Bizantino, chegando à 

Espanha. 

c) Os conhecimentos sobre os fenômenos naturais construídos pelos mesopotâmicos, egípcios, 

macedônicos, babilônicos, persas, entre outros povos, foram ignorados pelo Islã Medieval, marcado 

pelo fundamentalismo religioso. 

d) A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do Império árabe-islâmico, sendo ele a via de 

transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras da filosofia greco-romana para o 

Oriente. 

 

Questão 12)     

Os dois povos que foram os principais responsáveis pela construção da sociedade mesopotâmica foram os 

 

a) fenícios e os anatólios. 

b) gregos e os romanos. 

c) hititas e os egípcios. 

d) sumérios e os acadianos. 

 

Questão 13)     

A região compreendida entre os vales dos rios Tigre, Eufrates e Nilo formam o chamado Crescente Fértil 

da Antiguidade. Essa região abrigou entre o quarto e o primeiro milênio a.C. as grandes civilizações 

orientais. Sobre os elementos comuns a essas civilizações, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as 

alternativas. 

 

a) Apesar de praticarem a escravidão de forma restrita, principalmente para funções domésticas, a maior 

parte do trabalho era realizado por homens livres, que cultivavam as terras do Estado em troca de uma 

parcela da produção, modelo definido como Modo de Produção Oriental. 

b) Nas civilizações do oriente antigo, a religião, apesar de ser um aspecto central da cultura, não interferia 

em assuntos políticos, já que a política era controlada por poderosas classes guerreiras que submetiam 

os sacerdotes ao seu poder. 



c) Os primeiros regimes políticos do oriente eram democráticos, formados a partir de pequenas 

comunidades agrícolas. Essas monarquias iniciais foram substituídas por modelos teocráticos 

posteriores que utilizavam os modelos de organização social humana para projetar a ordem divina. 

d) A agricultura de egípcios e mesopotâmicos foi emprestada de culturas vizinhas, já que sua posição 

geográfica no vale de grandes rios não favorecia o desenvolvimento agrícola e sim atividades 

pesqueiras e comerciais. 

 

Questão 14)     

O código de Hamurabi é o mais famoso e orgânico código de leis existente, cujo significado não é o de 

uma medida legislativa, visto conter dúvidas a respeito da aplicação concreta de suas disposições nos 

veredictos judiciais. No que diz respeito a esse código, é correto afirmar que 

 

a) buscava demonstrar quão bem organizado e bem governado seria o reino sob o comando do monarca. 

b) precedia os veredictos judiciais, buscando promulgar novas disposições. 

c) tornava o rei dependente da tradição inaugurada por Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur. 

d) considerava a possibilidade de uma medida legislativa ser um instrumento de debilidade da realeza. 

 

Questão 15)     

Considere o texto e a imagem de satélite. 

 

Um desenho de 4200 anos, inscrito num túmulo, mostra a variedade de peixes que um dia habitaram o rio 

Nilo. Contudo, os pescadores que atualmente vivem na região do grande delta do Nilo retratam um 

panorama diferente: quase metade dos peixes mostrados nos desenhos antigos não existe mais. Entre as 

razões para este fenômeno, estão a construção da represa de Assuã no sul do Egito na década de 1960, que 

afetou os ciclos do Nilo, e a erosão na região do delta que permitiu o avanço do mar rio adentro, matando 

peixes de água doce. 

<https://tinyurl.com/yanwnb8m> 

Acesso em: 08.02.2019. Adaptado. 

 

 
<https://tinyurl.com/yxz5aae8>. 

Acesso em: 10.02.2019. Original colorido. 

 

O mar que está avançando Nilo adentro é o 

 

a) Vermelho, a partir do qual, na Antiguidade, os hebreus migraram para o Sinai. 

b) Morto, que conectava o Antigo Egito às rotas comerciais da Pérsia. 

c) Mesopotâmico, que foi fundamental para a civilização Assíria. 

d) Mediterrâneo, em cujas margens se constituiu o Império Romano. 

e) Arábico, através do qual o Antigo Egito dominou os povos do Oriente Médio. 

 

Questão 16)     

As letras das canções abaixo fazem menção ao rei Haile Selassie (1892–1975), que governou a Etiópia 

entre 1916 e 1930, como regente, e entre 1930 e 1974, como imperador. 

 

Haile Selassie 



 

(…) 

Rastafári 

 

Ele nasceu na Etiópia 

Descendente do rei Salomão 

Buscou verdade e as respostas 

Na Babilônia da escravidão 

 

Foi reconhecido pelo povo 

Rude boys na população 

Foi condecorado o mais novo ras! 

Rastafári da libertação 

 

Haile Selassie ê! 

(…) 

Natural Mystic. Álbum Salve  

Roots, 2016. Industrial Music 

 

Selassie é a Capela 

 

Haile Selassie é a Capela 

Poder da Trindade (Trindade, Trindade é Ele) 

Concentre-se nessa direção 

Sirva o Deus vivo e viva (Deus vivo e vivo) 

Leve seus problemas para Selassie 

Ele é o único Rei dos Reis (Rei dos Reis, o Rei dos Reis é ele) 

Conquistando o Leão de Judá 

Triunfalmente, todos nós devemos cantar (todos devem cantar, todos 

devem cantar) 

(...) 

Bob Marley. Álbum The complete Bob 

 Marley & The Wailers (1967_1972) v.1,  

Jad Records, 1997. Tradução livre. 

 

Com base nas canções e em seus conhecimentos, responda ao que se pede. 

 

a) Explique a relação entre a descendência do rei Salomão atribuída a Selassie e a construção religiosa do 

culto à sua personalidade. 

b) Selassie foi cultuado por afrodescendentes estabelecidos fora do continente africano, em um processo 

conhecido como “diáspora negra”. Explique esse processo. 

c) No século XIX, a situação da Etiópia contrastava com a imensa maioria do continente africano. 

Explique tal situação. 

 

Questão 17)     

Migração, perseguição, fuga, lutas, cativeiro, dispersão fazem parte da história do povo hebreu, que 

conseguiu preservar sua cultura mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Sobre os hebreus e sua história, 

assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 

 

a) Os hebreus, povo de pastores nômades, viviam na cidade de Ur, no sul da Pérsia. Organizados em 

comunidades tribais, eram comandados por chefes denominados de patriarcas. Conduzidos por Noé, o 

primeiro patriarca, partiram de Ur e estabeleceram-se na Palestina. 

b) O Êxodo é conhecido como a fuga dos hebreus do Egito, após séculos de escravidão. Foram 

conduzidos por Moisés, retornando à Palestina, através da travessia do deserto do Sinai, onde o povo 

recebeu a tábua dos Dez Mandamentos. 

c) As lutas e os problemas sociais levaram os hebreus a adotar a monarquia e seu primeiro rei foi Davi, 

que instalou em Jericó a capital do reino. Davi foi sucedido por Saul, que dividiu o reino em Israel e 

Judá. 



d) No Cativeiro da Babilônia, o Templo de Jerusalém foi destruído e os hebreus foram levados como 

escravos para a capital dos caldeus. Mais tarde, quando os persas conquistaram a Babilônia, 

permitiram que os hebreus voltassem à Palestina e reconstruíssem o templo. 

 

Questão 18)     

O politeísmo presente na cosmologia religiosa do antigo Egito resultou da combinação de divindades 

cultuadas nos vários nomos (comunidades camponesas) submetidos à autoridade do Faraó desde o Antigo 

Império. A organização e a hierarquia do panteão de divindades egípcias foram abaladas ao longo da 

sucessão de faraós em função da(s): 

 

a) disputas políticas entre o faraó e a classe sacerdotal, elite controladora dos templos e da administração 

burocrática do Império. 

b) divergências religiosas entre os nomos, fator permanente de instabilidade política e religiosa do 

Império. 

c) constantes invasões de povos estrangeiros no Egito como hicsos e assírios, que impuseram suas 

crenças religiosas às populações nativas. 

d) disparidade entre a religião dos nobres, antropomórfica, e as crenças zoomórficas dos camponeses. 

e) penetração do monoteísmo hebreu no Egito, quando do estabelecimento de sua condição de servos do 

estado no século XIII a.C. 

 

Questão 19)     

O Rio Nilo favoreceu a construção da identidade territorial do Egito. Tanto a agricultura quanto a 

navegação foram fundamentais para o desenvolvimento econômico dessa “civilização” antiga. 

Sobre as suas relações com a sociedade no Egito Antigo, é correto afirmar que o Rio Nilo: 

 

I. Representou um espaço de instabilidade econômica para o Egito, pois as suas cheias anualmente 

destruíam as colheitas e provocavam calamidades econômicas. 

II. Favoreceu o desenvolvimento de técnicas de identificação das estações climáticas, dividindo o ano em 

três grandes estações. 

III. Permitiu ao povo hebreu fazer as tendas às suas margens durante os 40 anos de peregrinação pelo 

deserto. 

IV. Contribuiu para garantir a identidade político-territorial e o domínio simbólico dos faraós. 

V. Permitiu as navegações a remo e a vela, as quais eram aperfeiçoadas continuamente. 

 

Estão corretas: 

 

a) I e III.  

b) II, IV e V.  

c) IV e V. 

d) III e IV.  

e) I, II e V 

 

Questão 20)     

No século VIII a.C. os fenícios protagonizaram uma intensa movimentação no Mar Mediterrâneo ao 

lançarem seus navios para o alto mar, implementando uma rede de comercialização de ferro, vinho, azeite, 

ouro, cerâmica e escravos. Os fenícios também são os responsáveis pela criação da 

 

a) literatura. 

b) escrita alfabética. 

c) roda. 

d) matemática. 

 

Questão 21)     

Uma opinião aceita amplamente é a de que os gregos receberam o alfabeto dos povos fenícios. O nosso 

próprio alfabeto é derivado do alfabeto grego. Os intermediários foram os etruscos, cuja escrita foi 

transmitida aos romanos. 

(John F. Healey. “O primeiro alfabeto”. 

 In: Lendo o passado, 1996. Adaptado.) 



 

O excerto explicita a existência de 

 

a) igualdades culturais, linguísticas e políticas entre as sociedades das antiguidades Oriental e Clássica. 

b) desenvolvimentos paralelos e independentes dos povos mesopotâmicos, semitas, africanos e greco-

romanos. 

c) encontros inter-civilizacionais e políticos decorrentes da formação do antigo Império Egípcio na 

Europa e na Ásia. 

d) diálogos e trocas culturais transcorridos na região do Mar Mediterrâneo na Antiguidade. 

e) vínculos necessários entre difusão de regimes democráticos e formação cultural dos cidadãos. 

 

Questão 22)     

Leia o texto abaixo. 

 

Linguisticamente, a Europa tornou-se o lar dos ‘arianos’, falantes de línguas indo-europeias advindas da 

Ásia. A Ásia Ocidental, por outro lado, foi o lar dos povos nativos de línguas semitas, um ramo da família 

afro-asiática que inclui a língua falada pelos judeus, fenícios, árabes, coptas, berberes, e muitos outros do 

norte da África e Ásia. Foi essa divisão entre arianos e outros, incorporada mais tarde nas doutrinas 

nazistas, que, na história popular da Europa, tendeu a encorajar o subsequente menosprezo das 

contribuições do Oriente para o crescimento da civilização. 

GOODY, Jack. O roubo da história. Como os euro- 

peus se apropriaram das ideias e invenções do Ori- 

ente. São Paulo: Contexto, 2015. p. 38-39. 

 

Assinale a alternativa que indica a visão de mundo aludida no texto. 

 

a) Antropocentrismo 

b) Eurocentrismo 

c) Paganismo 

d) Isolacionismo 

e) Humanismo 

 

Questão 23)     

De um lado, o mar, do outro, as montanhas. Essa era a situação da Fenícia, localizada em uma região 

desfavorável ao desenvolvimento agrícola ou pastoril. Sobre a Fenícia e suas características, assinale V 

(verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 

 

a) Sem muitas alternativas, os fenícios lançaram-se à navegação marítima e estabeleceram relações 

comerciais com os povos vizinhos, tornando-se os maiores navegadores do mundo antigo, fundando 

diversas colônias na orla do Mediterrâneo como Chipre, Sicília, Sardenha e Cartago. 

b) A Fenícia era formada por várias cidades organizadas em um império, ou seja, um único rei que 

governava todas as cidades, algumas muito grandes como Biblos, Sidon, Tiro e a capital Ugarit. O rei 

governava com autoridade absoluta e era auxiliado por um conselho militar, denominado de sufetas. 

c) Na maioria das cidades fenícias, a escala social era formada de: militares, funcionários do governo, 

grandes proprietários rurais, servos, marinheiros pobres e escravos de guerra. Com seu forte poder 

militar, os fenícios impuseram domínios sobre diversos povos da região, como assírios, 

neobabilônicos, persas e gregos. 

d) A principal contribuição cultural do fenícios foi o alfabeto, criado devido à necessidade de um meio 

prático que auxiliasse as transações comerciais com os diferentes povos. O alfabeto fenício era 

composto por 22 sinais, sendo mais tarde aperfeiçoado pelos gregos, que lhe acrescentaram outras 

letras. Do alfabeto fenício surgiram, mais tarde, os alfabetos grego, latino, árabe, hebreu e indiano. 

 

Questão 24)     

Os persas foram responsáveis pela construção de um dos maiores impérios da Antiguidade. Em três 

reinados, ampliaram seus domínios, conquistando egípcios, hebreus, fenícios, assírios e neobabilônicos. 

Sobre os persas e suas características, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 

 



a) Tribos de medos e persas se instalaram no planalto do Iraque, situado a sudeste da Mesopotâmia. 

Comandados por Xerxes, os persas venceram a dominação dos medos e promoveram a unificação dos 

dois povos, formando um único império em que se destacaram grandes cidades persas, como 

Pasárgada, Babilônia, Jerusalém e Biblos. 

b) Ao tentar conquistar a Grécia, Dario foi derrotado na Batalha de Maratona, que marcou o limite 

máximo da expansão persa. Sucessor de Ciro, o rei Dario levou os persas ao seu apogeu, criando uma 

complexa organização político-administrativa, dividindo o império em satrápias. 

c) A unidade política imposta e a construção de estradas facilitaram a comunicação entre as satrápias. 

Para facilitar as trocas mercantis, o rei Dario mandou cunhar moedas de ouro (daricos) e criou um 

sistema de correios, com postos espalhados pelo império. 

d) Xerxes, o sucessor de Dario, tentou novamente conquistar a Grécia, conseguindo vencer as Guerras 

Médicas. Porém, o império começou a decair e foi conquistado por Felipe Magno, da Macedônia. 

 

Questão 25)     

Considere as afirmações abaixo, sobre a história das sociedades antigas. 

 

I. O Egito faraônico caracterizava-se pela estrutura política horizontalizada, pela pouca estratificação 

social e pela economia centrada na piscicultura devido às cheias do rio Nilo. 

II. Os fenícios mantiveram uma estrutura social militarizada e terrestre, que permitiu a conquista de 

outros povos na região do Oriente Médio, culminando com o fim de rotas comerciais marítimas com a 

Ásia. 

III. A expansão do Império Persa, durante o governo de Dario I, foi marcada pela unificação dos sistemas 

tributário e monetário, pela implementação de um código jurídico e por uma rede de estradas e de 

comunicação. 

 

Quais estão corretas? 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III. 

 

Questão 26)     

Atente ao seguinte enunciado: “Dividido em várias Satrápias, controladas pelo Sátrapa — um representante 

do imperador—, esperava-se, assim, um maior controle das vastas áreas do império, a adoção de uma 

moeda comum, assim como um sistema próprio de pesos e medidas deveria uniformizar o comércio na 

região, apoiado por uma vasta malha de estradas que conectavam as principais cidades”. 

 

Esse enunciado descreve características do Império 

 

a) Macedônio, que teve seu apogeu no governo de Alexandre, O Grande, e tinha sua capital na cidade de 

Babilônia. 

b) Romano, que no governo de Adriano estabeleceu suas fronteiras finais que iam da Jordânia até a ilha 

da Bretanha. 

c) Han, que controlou a China e expandiu suas terras da Indochina até a península da Coreia. 

d) Persa ou Aquemênida, que em seu apogeu, sob o reinado de Dario I, dominou territórios na Ásia, 

África e Europa. 

 

Questão 27)     
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 Persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar 

o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor. 



 

Questão 28)     

Ao se referir à Guerra do Peloponeso, a historiadora J. Romillys afirmou que esse conflito representou “o 

suicídio profundo da Grécia das cidades”. 

É conseqüência da Guerra do Peloponeso: 

 

a) O fortalecimento de uma camada social, formada por homens livres, que passaram a contestar o poder 

político e econômico das antigas oligarquias rurais de Atenas e Esparta. 

b) A vitória da cidade-estado de Atenas e o fortalecimento das classes ligadas ao comércio, que ao mesmo 

tempo em que adquiriram maior poder econômico, procuraram ampliar seu domínio político e social. 

c) Uma crise econômica e política de Atenas e Esparta que possibilitou aos persas, liderados por Dario I, a 

invasão da Grécia, dando início às Guerras Médicas. 

d) O enfraquecimento das cidades-estados gregas, que não tiveram outra alternativa a não ser se submeter 

ao domínio dos cartagineses. 

e) O desgaste político, econômico e militar das cidades-estados gregas, que tornaram-se presas fáceis para 

a expansão militar da Macedônia na região. 

 

Questão 29)     

Muitos vasos estão decorados com cenas relativas às cerimônias do casamento. No entanto, estas cenas são 

variadas e diferem entre si; certos elementos repetem-se de umas imagens para outras, mas parece não 

existir uma iconografia canônica do casamento (...) as informações textuais que possuímos, elas próprias 

incompletas, subjetivas e por vezes incertas, deixam entrever um cerimonial que se decompõe em diversos 

momentos. O casamento assenta num acordo formal, engye, entre o noivo e o pai da noiva, acordo em que 

está associada a entrega de um dote por parte desse último. A jovem parece não ter direito a dizer uma 

palavra de consentimento nesse acordo celebrado entre sogro e genro. É a transferência propriamente dita 

da noiva que constitui a realização do casamento, na qual se efetiva a união, gamos, do casal. Por meio 

dessa transferência a noiva muda de casa, oikos, e também de senhor, kyrios  

(Duby, Georges e Perrot, Michelle – História das Mulheres no Ocidente - Vol. 1: A Antiguidade, sob a 

direção de Pantel, Pauline Schmitt - Porto: Edições Afrontamento, p.206) 

 

A partir do texto, referente ao cotidiano das mulheres na Grécia Antiga, podemos afirmar que:  

 

a) As mulheres da Antiguidade foram muito mais livres do que se pode imaginar, pois, mesmo que em 

estado de submissão aos homens, decidiam sobre a vida política das cidades-estados.  

b) Na sociedade grega o casamento seguia ritos estritos, num cerimonial regido por religiosos que 

organizavam a mesma simbologia em todos os momentos de matrimônio.  

c) As mulheres helênicas estavam inseridas em uma sociedade patriarcal que, por mais que pudesse tratá-

las por vezes com alguma deferência, as submetia ao controle do poder masculino.  

d) A liberdade que as mulheres gregas, em especial as atenienses, conquistaram ao longo da História, foi 

notável. Em Atenas elas podiam participar dos jogos, ir ao teatro, votar e participar das decisões 

políticas. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 30     

As cidades comerciais europeias eram o lugar da riqueza acumulada na primeira fase do capitalismo. 

Já se constituíam espaços de concentração de capitais disponíveis acumulados com o mercantilismo, eram 

o espaço do poder econômico e político (lugar de moradia dos capitalistas e sede dos Estados modernos), 

e nelas também se concentrava uma grande reserva de força de trabalho. Além disto, o capitalismo 

comercial ajudou a criar nas cidades uma infraestrutura muito importante para o desenvolvimento 

industrial. Houve um grande avanço técnico e científico, formou-se uma rede bancária e um mercado 

urbano, pois na medida em que, afastados de suas condições de produção no campo e impedidos de 

continuar a realizar sua produção artesanal, os trabalhadores tornaram-se consumidores dos elementos 

necessários à sua sobrevivência. 

As cidades comerciais já eram, de fato, o “bom” lugar para o desenvolvimento industrial. E assim se 

deu. Lefèbvre afirma que, rapidamente, as indústrias aproximaram-se destas cidades, transformaram o seu 

caráter, adaptando-se às novas necessidades. Este movimento de absorção foi se dando à medida que estas 

cidades encontravam-se em territórios/países que estavam se industrializando, o que é possível ser 

observado até os nossos dias. De fato, a indústria apropriou-se até mesmo dos símbolos urbanos pré-

industriais, como Atenas e Veneza, criando espaços dicotômicos: a Atenas antiga em acrópole e a Atenas 



moderna − industrial − junto ao porto; a Veneza, símbolo do renascimento urbano mercantil e a Veneza 

continental − área de concentração de suas indústrias atualmente. 

(SPOSITO, Maria Encarnação B. Capitalismo e urbanização. São Paulo: Contexto, 1988. p. 51) 

 

Questão 30)     

Na Grécia antiga, a acrópole, existente em Atenas, era 

 

a) exclusiva à mais poderosa cidade da Grécia, devido ao seu desenvolvimento peculiar baseado na 

democracia e em instituições que concentravam funções políticas e religiosas integradas a esse regime 

e propositalmente instaladas fora do perímetro urbano. 

b) estratégica, uma vez que sua construção em lugares altos, também encontrada em outras cidades, como 

Esparta, facilitava a defesa dos edifícios de grande importância política, simbólica e religiosa, ali 

construídos. 

c) projetada em várias cidades-estados mediante uma solução arquitetônica que favorecia a concentração 

e o isolamento, distante do centro, de importantes edifícios aos quais a população comum não tinha 

acesso e que cumpriam a função de armazenar a riqueza local. 

d) sagrada, na medida em que simbolizava o Olimpo e abrigava o Partenon, templo dedicado à deusa 

Atena e que era uma edificação obrigatória em todas as cidades da Grécia antiga, posteriormente 

copiada e adaptada ao culto de Minerva, nas cidades do Império Romano. 

e) monumental, uma vez que abrigava o centro político, cultural e religioso de Atenas, a maior cidade da 

Grécia antiga, e que recebia peregrinações, festividades como as Olimpíadas e concorridos espetáculos 

dramatúrgicos em seus grandes teatros de arena. 

 

Questão 31)     

 
 

A imagem acima da escultura de Doríforo de Policleto é uma das mais conhecidas obras da Antiguidade 

Clássica, por traduzir o equilíbrio exato da proporção harmônica nas medidas do corpo humano. A arte 

grega livre de imposições ou normas estilísticas, valorizava o homem, devido  

 

a) à cultura de Atenas, responsável pela produção artística grega, que considerava o homem a medida 

comum de todas as coisas, apesar desse princípio não ser adotado por todas as cidades-estados, como 

por exemplo, Esparta que valorizava as atividades militares.  

b) às suas crenças e práticas religiosas, por acreditarem que os deuses habitavam o corpo humano e eram 

representados sob essa condição, aproximando os fiéis do transcendental e divino.  

c) ao mito religioso, cultivado e disseminado em todas as classes sociais das diversas cidades-estados 

gregas. Acreditava-se que um corpo são e perfeito é sempre acompanhado por um espírito saudável e 

sagaz.  

d) ao pensamento helenístico, capaz de criar uma unidade cultural em toda a Grécia, superando os 

paradigmas religiosos de outras civilizações da época e passando a valorizar o homem e sua 

capacidade racional de entender o mundo.  

e) ao pensamento aristocrático, que se utilizava da expressão máxima da beleza humana para se impor 

sob as demais classes sociais, já que o homem era representado como um deus, garantindo a submissão 

do restante da sociedade grega. 

 

Questão 32)     



Leia o texto a seguir. 

 

Por mais que Helena desenvolva nas epopeias atividades associadas pelos gregos às suas esposas legítimas, 

como a tecelagem, o gerenciamento das criadas, a vinculação à roca, e receba por isso qualificações 

próprias do feminino, como “divina entre as mulheres”, ela age, inclusive, assumindo a condição de aedo, o 

que pode ser percebido no canto IV da Odisseia e no III da Ilíada, quando tece uma tapeçaria representativa 

dos conflitos entre helenos e troianos. Quando se espera das mulheres gregas o silêncio, Helena fala. 

LESSA, Fábio de Souza; MACIEL, Felipe Marques. A Helena épica sob a ótica do gênero. 

Hélade, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, out. 2018, p. 105. (Adaptado). 

 

De acordo com o texto, a personagem da obra de Homero evidencia a possibilidade que as mulheres do 

período arcaico tinham de 

 

a) conquistar a salvaguarda familiar que garantia a elas a liberdade e a cidadania. 

b) romper as fronteiras culturais que impunham a elas a passividade e a reclusão. 

c) superar a barreira religiosa que dificultava a elas alcançar a santidade e a sacralidade. 

d) expandir as atividades domésticas que permitiam a elas realizar o comércio e o artesanato. 

 

Questão 33)     

Antiguidade Clássica é uma denominação utilizada para se referir ao período histórico da Europa 

compreendido entre os séculos VIII a. C. e V d. C. A respeito da história grega abrangida por esse período, 

assinale o que for correto.  

 

01. Ilíada e Odisseia são dois poemas atribuídos a Homero, suposto escritor que, nesses dois textos, narrou 

a Guerra de Troia e as aventuras de Ulisses.  

02. No chamado Período Homérico, as populações gregas se organizavam em comunidades que possuíam 

uma base familiar comum: os genos.  

04. As Pólis, ou cidades-Estado, surgiram a partir da unificação dos genos. Cada Pólis possuía governo e 

leis próprios.  

08. Localizada na Lacônia, região árida e montanhosa, Esparta foi uma das mais importantes cidades-

Estado da Grécia na Antiguidade Clássica.  

16. Avessas ao contato com outros povos, as cidades-Estado gregas se caracterizaram pelo isolamento e 

pela forte estrutura militar, fato que as distanciou, por exemplo, dos romanos. 

 

Questão 34)     

A cidade-Estado de Atenas tem uma história bem particular. Os atenienses foram precursores de um 

modelo sociopolítico fundamentado nos princípios da democracia. Contudo, é importante notar que a 

democracia ateniense possui características próprias. A respeito desse tema, assinale o que for correto.  

 

01. Clístenes participou dos primórdios da democracia ateniense. Coube a ele ampliar os direitos políticos 

para todos os cidadãos atenienses, isto é, todos os homens livres e nascidos em Atenas.  

02. Um grande avanço da democracia ateniense foi ter decretado o fim da escravidão e a incorporação dos 

cativos ao conjunto dos homens livres e com direitos de cidadania.  

04. Eupátridas e demiurgos formavam dois grupos sociais atenienses. Mesmo com a implantação da 

democracia em Atenas, continuaram a existir diferenças entre tais segmentos.  

08. A democracia ateniense era predominantemente masculina. As mulheres atenienses exerciam funções 

domésticas e estavam submissas ao poder dos pais ou do maridos.  

16. Dracon e Solon foram legisladores que sucederam Clístenes na administração de Atenas. Ambos 

promoveram grandes avanços na legislação que tratava da democracia ateniense. 

 

Questão 35)     

Sobre a arte na Civilização Egeia, assinale o que for correto. 

 

01. As descobertas arqueológicas na ilha de Creta demonstram que a arte egeia desenvolveu-se de modo 

completamente independente da arte cretense, típica do Egito faraônico. 

02. A pintura cretense apresenta características como mobilidade e pouca rigidez, bem como cores vivas 

contrastantes com tons de vermelho, azul e branco, além de marrom, amarelo e verde. 



04. Na escultura foram encontradas obras conhecidas por suas dimensões monumentais, feitas em pedra e 

em bronze, como a série denominada Deusas com as serpentes, que guarda a entrada da ilha de Creta. 

08. Uma das maiores contribuições artísticas da cidade de Micenas está na arquitetura, com construções 

imponentes como a Tumba dos Átridas, que possui uma cúpula de grandes dimensões e de 

complexidade arquitetônica. 

16. Uma das principais relíquias daquela civilização vem da ourivesaria, representada por utensílios como 

copos e máscaras funerárias. 

 

Questão 36)     

Leia o texto a seguir.  

 

No decorrer da História, nenhum poeta, nenhuma personalidade literária ocupou na vida de seu povo um 

lugar semelhante. Ele foi o símbolo por excelência deste povo, a autoridade incontestada dos primeiros 

tempos de sua história e uma figura decisiva na criação de seu panteão, assim como o seu poeta preferido, o 

mais largamente citado.  

FINLEY, Moses. T. O mundo 

 de Ulisses. Lisboa: Presen- 

ça, 1965, p. 13.  

 

A citação expressa a importância de Homero para a cultura grega antiga. De acordo com os historiadores, 

Homero foi um  

 

a) historiador responsável por publicar a primeira obra histórica da Grécia, retratando as guerras médicas.  

b) personagem de origem indefinida a quem é atribuída a autoria dos textos épicos Ilíada e Odisseia.  

c) dramaturgo que se valeu dos mitos gregos para a produção de dramas teatrais, como Édipo Rei.  

d) filósofo pré-socrático que reuniu e catalogou os mitos gregos na famosa obra As palavras e os Dias.  

e) legislador responsável por codificar as leis e os costumes das cidades de Esparta e Atenas.  

 

Questão 37)     

Depois que Roma expulsou os reis, ficou ao abrigo dos perigos que germinavam em seu seio, e que a 

ameaçariam se um príncipe fraco ou viciado subisse ao trono. A autoridade suprema passou, de fato, para 

as mãos dos cônsules, que não a recebiam por herança, pela intriga ou pela violência, mas pelo livre 

sufrágio dos cidadãos. Eram os homens de maior virtude: sua virtude – e algumas vezes também sua boa 

sorte – esteve sempre a serviço de Roma. Para chegar aos limites extremos da glória, a cidade não precisou 

de mais tempo do que aquele em que viveu sob a monarquia. 

(Machiavelli, Niccolò – Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio/ Tradução de Sérgio Bath – 

Brasília : Editora Universidade de Brasília, 2000, 4ª ed. - p.81) 

 

A partir da leitura atenta do texto, assinale a alternativa que expressa o sentimento do autor sobre o 

momento histórico retratado.  
 

a) Maquiavel, por se tratar de um dos defensores do poder absolutista, faz, neste texto, veemente crítica 

ao golpe republicano que derrubou a Monarquia Romana.  

b) Nicolau Maquiavel sempre foi adepto da Monarquia como forma mais bem-sucedida de governo.  

c) Maquiavel expressa, neste texto, um apreço pelo sistema republicano, tendo Roma como seu grande 

exemplo.  

d) Maquiavel deixa claro nesta, como em outras de suas obras, seu desprezo pela participação popular nas 

decisões políticas. 

 

Questão 38)     

“No período republicano, a estrutura de poder em Roma se concentrou em instituições como o Senado, as 

assembléias ou comícios e as magistraturas.” (BRAICK, P. R.; MOTA, M. B., 2012, p. 100). A respeito da 

república romana na Antiguidade Clássica, assinale o que for correto. 

 

01. Os magistrados eram eleitos pelas assembleias para a ocupação dos cargos de cônsul, pretor, censor, 

questor e edil, e cumpriam o mandato por tempo indeterminado. O ditador, entretanto, recebia do 

Senado o poder absoluto, mas limitado a seis meses. 



02. Com a política expansionista, Roma disputou a supremacia do Mar Mediterrâneo com Cartago, 

enfrentando os cartagineses em três guerras denominadas Guerras Púnicas. 

04. Os plebeus estavam excluídos dos principais cargos públicos, entretanto, a partir das disputas com os 

patrícios, conquistaram o direito de eleger seus próprios magistrados, denominados tribunos da plebe. 

08. As guerras de conquista contribuíram para que Roma elevasse o número de escravos e ampliasse suas 

riquezas advindas de espólios de guerra e de tributos. 

16. A formação do Primeiro e do Segundo Triunvirato teve como objetivo solucionar o problema da 

questão agrária por meio de reformas que atendiam as reivindicações da plebe. 

 

Questão 39)     

A Antiguidade greco-romana constituíra sempre um universo centrado nas cidades. O esplendor e 

solidez da antiga polis helênica e da posterior República Romana representaram um meridiano de 

organização e cultura urbanas que nunca seria igualado em nenhum outro milênio. Contudo, ao mesmo 

tempo, este friso de civilização urbana teve sempre algo do efeito de fachada sobre a sua posteridade, pois 

por detrás desta cultura e organização não havia uma economia urbana que se lhe comparasse: pelo 

contrário, a prosperidade material que sustentava a sua vitalidade intelectual e cívica provinha em 

proporções esmagadoras do campo. 

(Perry Anderson. Passagens da Antiguidade 

ao feudalismo, 1982. Adaptado.) 

 

Em relação às cidades na Antiguidade clássica, o historiador apresenta um paradoxo, caracterizado 

 

a) pela inexistência de um próspero centro de produção econômica na cidade ainda que ela fosse um 

importante espaço de debate político. 

b) pelo sistema de valores citadinos, centrado no gosto pelo negócio, pelo dinheiro e pelo luxo, em 

detrimento dos costumes rudimentares do campo. 

c) pela preeminência política do campo em contrapartida à efervescência cultural da cidade. 

d) pela produção monocultora no campo, voltada para outras regiões, que deixava a cidade desabastecida. 

e) pelo ideal de igualdade social na cidade, perante a divisão social do campo, determinada pela 

predominância do latifúndio. 

 

Questão 40)     

 

Texto 1  
“(...) puni por seus crimes os que mataram meu pai (Júlio César) e, em seguida, venci-os duas vezes em 

combate ao declararem guerra à república. Muitas vezes fiz guerras, civis e externas, na terra e no mar, por 

todo o mundo (...)”. Otávio Augusto, Feitos do Divino Augusto. 

 

Texto 2  
“Os alamanos, devastadas as Gálias, penetraram na Itália. A Grécia, a Macedônia, o Ponto, a Ásia foram 

devastadas pelos Godos. A Panônia foi devastada pelos Sármatas e pelos Quados; os Germanos penetraram 

até as Hispânias. Os Partos, ocupada a Mesopotâmia, começaram a tomar para si a Síria”. Flávio Eutrópio, 

Historiae Romanae. 

 

Texto 3  
“Todos os acontecimentos que afetaram cada um desses povos – refiro-me aos romanos e aos cartagineses 

– foram causados por um único homem e um único espírito – quero dizer Aníbal”. Políbio, Historiae. 

 

Texto 4  
“Pacificada assim toda Gália, tal foi o nome desta guerra que grassou pelos bárbaros, que até povos que 

habitavam além do rio Reno, enviaram embaixadores a César, que os obrigou a dar-lhes reféns e cumprir o 

que lhe fosse ordenado”. Júlio César, Comentários sobre a Guerra Gálica. 

 

Texto 5  
Os hunos ―têm todos o corpo robusto e firme, de pescoço muito forte. São extraordinariamente 

deformados e grandes até o ponto de serem confundidos com animais de dois pés, ou com essas estacas que 

são usadas para adornar pontes. Com aspecto humano, apesar da sua rudeza, levam uma vida tão agreste 



que não precisam de fogo, nem de alimentos saborosos além de raízes e ervas selvagens‖. Amiano 

Marcelino, História. 

 

Qual dos textos acima representa melhor a Crise da República Romana no último século antes de Nossa 

Era? 

 

a) Texto 1 

b) Texto 5 

c) Texto 3 

d) Texto 2 

e) Texto 4 

 

Questão 41)     

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos 

Orgulho e raça de Atenas 

 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem imploram 

Mais duras penas; cadenas 

 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos 

Poder e força de Atenas 

HOLANDA, Francisco Buarque 

 de. Mulheres de Atenas. Dispo- 

nível em: <http://www.letras.- 

mus.br>. Acesso em: 8 jan. 2018. 

 

A análise do fragmento musical e os conhecimentos sobre a situação da mulher, ao longo da história das 

sociedades permitem afirmar: 

 

01. A democracia ateniense possibilitou uma melhor condição de vida para a mulher, devido à 

possibilidade de defesa de seus interesses, em função da sua participação política, diferentemente da 

sociedade militarizada espartana. 

02. O legado dos egípcios antigos influenciou na estrutura de poder da República romana, ao dar direito de 

participação às mulheres no Senado e o poder matriarcal na família romana, papéis que exerciam no 

Egito conquistado por Júlio César. 

03. A civilização muçulmana, de características agropastoril, estabeleceu a divisão sexual do trabalho, 

ficando a mulher responsável pela agricultura e o homem pelo pastoreio, o que possibilitou uma 

igualdade de funções sociais. 

04. A mulher medieval assumiu uma posição de escrava sexual dos senhores feudais e dos monges 

católicos, por serem responsabilizadas pelo pecado original, sendo o tráfico de mulheres uma atividade 

aceita pela Igreja Católica. 

05. O desenvolvimento da sociedade urbana e industrial deu início a uma mudança no papel da mulher na 

sociedade, que saiu do ambiente exclusivamente privado e passou a frequentar, cada vez mais, os 

espaços públicos, no desempenho de outras atividades, como operárias de industriais. 

 

Questão 42)     

Sobre a República Romana, na Antiguidade Clássica, assinale o que for correto. 

 

01. O órgão máximo de poder na estrutura política republicana era o Senado, que exercia as funções 

legislativas, controlava a administração, as finanças e tinha poderes para declarar guerras. 



02. No sistema político republicano, os magistrados, em geral patrícios, administravam a República e se 

dividiam nos seguintes grupos: cônsules, pretores, censores questores, edis. 

04. Na Roma Antiga, as assembleias eram divididas em Assembleia Centuriata (convocada pelo cônsul, 

que consistia em uma reunião do exército, dividido em grupos de cem homens, centúrias, formadas por 

patrícios e plebeus) e em Assembleia Tribunícia (formada por trinta e cinco tribos existentes em Roma, 

constituídas por patrícios e plebeus). Esta última participava da votação das leis. 

08. As relações políticas entre patrícios e plebeus eram marcadas por harmonia e equilíbrio, uma vez que 

as necessidades dos plebeus eram atendidas pelos representantes dos grupos sociais dominantes, sem 

que houvesse a necessidade de realizar algum tipo de pressão social. 

16. As Guerras Púnicas foram revoltas sociais realizadas pelos escravos e gladiadores contra a dominação 

romana na cidade de Spartacus. 

 

GABARITO:   

1) Gab: A 

 

2) Gab: C 

 

3) Gab: D 

 

4) Gab: A 

 

5) Gab: A 

 

6) Gab: 21 

 

7) Gab: C 

 

8) Gab: A 

 

9) Gab: D 

 

10) Gab: E 

 

11) Gab: D 

 

12) Gab: D 

 

13) Gab: VFFF 

 

14) Gab: A 

 

15) Gab: D 

 

16) Gab: 

a) Considerando-se que Hailé Selassié se apresentava como o continuador de uma antiga linhagem de 

monarcas que remontava ao rei Salomão e à rainha de Sabá, foi possível divinizá-lo sob o argumento 

de que sua ascendência, além de ter origem real, relacionava-se com o próprio povo eleito de Deus (no 

caso, os judeus). 

b) Diáspora negra foi a expressão adotada para definir a dispersão de africanos escravizados pelas áreas 

coloniais do continente americano, dentro da maior emigração forçada da História. Atualmente, este 

conceito está sendo resgatado – com o acréscimo dos africanos recentemente fixados na Europa – em 

busca de uma identidade negra vinculada a sua cultura ancestral. 

c) A Etiópia e a Libéria foram os únicos países africanos que escaparam à conquista neocolonialista. No 

caso da primeira, sua não sujeição a alguma potência decorreu da esmagadora derrota que os etíopes 

impuseram aos italianos que haviam invadido o país em 1896. 

 

17) Gab: FVFV 

 



18) Gab: A 

 

19) Gab: B 

 

20) Gab: B 

 

21) Gab: D 

 

22) Gab: B 

 

23) Gab: VFFV 

 

24) Gab: FVVF 

 

25) Gab: C 

 

26) Gab: D 

 

27) Gab: B 

 

28) Gab: E 

 

29) Gab: C 

 

30) Gab: B 

 

31) Gab: D 

 

32) Gab: B 

 

33) Gab: 15 

 

34) Gab: 13 

 

35) Gab: 26 

 

36) Gab: B 

 

37) Gab: C 

 

38) Gab: 14 

 

39) Gab: A 

 

40) Gab: A 

 

41) Gab: 05 

 

42) Gab: 07 

 


