
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercícios de reforço do conteúdo dado em sala 
 
1. 1. Fuvest - Na atualidade, praticamente todos os dirigentes políticos, no Brasil e no mundo, dizem-se 
defensores de padrões democráticos e de valores republicanos. Na Antigüidade, tais padrões e valores 
conheceram o auge, tanto na democracia ateniense, quanto na república romana, quando predominaram 
a) a liberdade e o individualismo. 
b) o debate e o bem público. 
c) a demagogia e o populismo. 
d) o consenso e o respeito à privacidade. 
e) a tolerância religiosa e o direito civil. 
 
2. A relutância dos aliados da Liga de Delos em pagar tributos aumentou quando Atenas decidiu dedicar o 

enorme excedente acumulado por quase trinta anos para reconstruir os templos e monumentos da Acrópole 

ateniense, destruídos pelos persas em 480 e 479 a. C.. (Adaptado de Peter Jones (org.), "O Mundo de 
Atenas: uma introdução à cultura clássica ateniense". São Paulo, Martins Fontes, 1997, p. 241.) 
a) O que foi a Liga de Delos e quais seus objetivos iniciais? 
b) Quais os mecanismos que asseguravam a hegemonia ateniense sobre seus aliados neste período? 
c) Qual a importância da Acrópole na Atenas clássica? 
 
3. "Usamos a riqueza mais como uma oportunidade para agir que como um motivo de vanglória; entre nós 

não há vergonha na pobreza, mas a maior vergonha é não fazer o possível para evitá-la... olhamos o homem 
alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um 

inútil... decidimos as questões públicas por nós mesmos, ou pelo menos nos esforçamos por compreendê-las 
claramente, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar 

esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação". 
 
Esta passagem de um discurso de Péricles, reproduzido por Tucídides, expressa: 
a) os valores ético-políticos que caracterizam a democracia ateniense no período clássico. 
b) os valores ético-militares que caracterizaram a vida política espartana em toda a sua história. 
c) a admiração pela frugalidade e pela pobreza que caracterizou Atenas durante a fase democrática. 
d) o desprezo que a aristocracia espartana devotou ao luxo e à riqueza ao longo de toda a sua história. 
e) os valores ético-políticos de todas as cidades gregas, independentemente de sua forma de governo. 
 
4. UNICAMP - Para a historiadora francesa J. Romillys, a Guerra do Peloponeso foi o "suicídio profundo da 

Grécia das Cidades". 
a) O que foi a Guerra do Peloponeso? 
b) Por que a autora afirma que a guerra foi o "suicídio" das cidades-Estado gregas? 
 
5. A civilização grega atingiu extraordinário desenvolvimento. Os ideais gregos de liberdade e a crença na 

capacidade criadora do homem têm permanente significado. Acerca do imenso e diversificado legado 

cultural grego, é correto afirmar que: 
a) a importância dos jogos olímpicos limitava-se aos esportes. 
b) a democracia espartana era representativa. 
c) a escultura helênica, embora desligada da religião, valorizava o corpo humano. 
d) os atenienses valorizavam o ócio e desprezavam os negócios. 
e) poemas, com narrações sobre aventuras épicas, são importantes para a compreensão do período homérico. 
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6. As cidades-Estados, base da organização política que caracterizou o povo grego, 
a) mantinham política comum. 
b) eram politicamente autônomas. 
c) possuíam princípios religiosos antagônicos. 
d) possuíam uma organização econômica solidária. 
e) estavam unidas na política de organização do Mediterrâneo. 
 
7. "A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feitos à imagem de 

bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou 

menos digno de sua devoção, fora de si mesma." (Toynbee, Arnold J. HELENISMO, HISTÓRIA DE UMA 

CIVILIZAÇÃO) 
Na antigüidade clássica, as cidades-estados representavam 
a) uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política grega. 
b) um recurso de expansão das colônias gregas. 
c) uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. 
d) uma característica da civilização helenística no sistema político grego. 
e) uma instituição política helenística no sistema político grego. 
 
8. A Guerra do Peloponeso (431 a.C.- 404 a.C.), que teve importância fundamental na evolução histórica da 

Grécia antiga, resultou, entre outros fatores, de 
a) um confronto econômico entre as cidades que formavam a Confederação de Delos. 
b) um esforço da Pérsia para acabar com a influência grega na Ásia Menor. 
c) um conflito entre duas ideologias: Esparta, oligárquica, e Atenas, democrática. 
d) uma manobra de Esparta para aumentar a sua hegemonia marítima no mar Egeu. 
e) uma tentativa de Atenas para fracionar a Grécia em diversas cidades-estado. 
 
9. A "Cidade-Estado" foi uma organização política típica da Grécia antiga. Quais eram as características de 

uma "Cidade-Estado" (pólis) e quais foram as mais notáveis? 
 
10. "Depois da colonização grega do século VIII a. C., a riqueza fundiária não mais representou a única 

riqueza possível. Ninguém mais podia subestimar a riqueza mobiliária. Ora, com maior freqüência, esta não 

chegou às mãos dos nobres, afastados pelos velhos preconceitos das atividades comerciais e industriais. A 

classe dirigente teve de contar com as reivindicações dos novos-ricos encorajados pelos seus êxitos materiais 

e que também desejavam participar dos negócios da cidade."  
(André Aymard e Jeannine Auboyer - O ORIENTE E GRÉCIA ANTIGA, texto adaptado). 
 
O texto faz referência a um dos fatores da 
a) guerra contra os persas. 
b) decadência ateniense no período arcaico. 
c) crise do regime aristocrático nas cidades gregas. 
d) queda da monarquia e implantação da república. 
e) criação do tribunato da plebe. 
 
Gabarito: 
1.B 
2. 
3.A 
4. 
5.E 
6.B 
7.C 
8.C 
9. 
10.C 


