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QUESTÃO 03
Leia o trecho a seguir e responda:

QUESTÃO 01
Leia o trecho a seguir e responda:
“O termo democracia tem origem grega, podendo ser
etimologicamente
dividido
da
seguinte
maneira: demos (povo), kratos (poder). Em geral,
democracia é a prática política de dissolução, de
alguma maneira, do poder e das decisões políticas em
meio aos cidadãos. ”
Assinale a alternativa correta. Qual cidade grega surgiu
a Democracia?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Esparta.
Olimpo.
Atenas.
Brasil.
Argentina.

Disponível em: https://tinyurl.com/y65l92dw Acesso em: 20 nov. 2020.

QUESTÃO 02
Uma das principais cidades-estados da Grécia
Antiga foi Esparta. Qual das alternativas a seguir
apresenta características de Esparta?
(A) Esparta foi uma cidade-estado que se dedicou
muito no desenvolvimento intelectual e artístico dos
seus cidadãos.
(B) Esparta foi uma cidade pacífica, sendo que não
se envolveu em nenhuma guerra em toda sua
História.
(C) Fundada pelos Dórios, Esparta era uma cidadeestado militarista e com uma sociedade estamental
(pouca mobilidade social).
(D) Esparta foi fundada pelos jônios e teve no
comércio marítimo e na indústria suas principais
atividades econômicas.
(E) Todas as alternativas apresentam características
de Esparta.
Disponível em: https://tinyurl.com/yxpepb76 Acesso em: 20 nov. 2020.

“Foi um conflito ocorrido entre as duas principais
alianças da Grécia Antiga: a Liga de Delos e a Liga
do Peloponeso, comandadas respectivamente por
Atenas e Esparta, entre os anos de 431 e 404 a.C.”
Disponível em: https://tinyurl.com/y2mxgrsp Acesso em: 20 nov. 2020.

Dentre as guerras que os Gregos participaram,
podemos citar;
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Guerra dos Emboabas.
Guerra do Peloponeso.
Guerra das Duas Rosas.
Guerra dos 6 dias.
Guerra da Paz.

QUESTÃO 04
Os gregos da antiguidade acreditavam em vários
deuses. Sobre os deuses gregos podemos destacar
que:
(A) Eles tinham a forma de animais.
(B) Os deuses gregos tinham características
humanas e sentiam raiva, ciúmes e outras emoções.
(C) A única coisa que os diferenciava dos seres
humanos era a imortalidade.
(D) Os deuses gregos não tinham sentimentos e
somente castigavam seu povo.
(E) Os deuses gregos não exerciam Influência
sobre a vida dos seres humanos.
Disponível em: https://tinyurl.com/yy7kjvcu Acesso em: 20 nov. 2020.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 07

Observe a imagem a seguir.

Observe a imagem a seguir.

Disponível em: https://tinyurl.com/y4yn8xd7 Acesso em: 20 nov. 2020.

A imagem acima relato o surgimento de Roma
antiga a partir das lendas e narrativas da época.
Assinale a alternativa que retrata o nome das duas
crianças mamando no lobo:

Disponível em: https://tinyurl.com/yy2zymmm Acesso em: 20 nov. 2020.

A imagem traz um dos principais monumentos
arquitetônicos de Atenas. Ele é responsável em
abrigar cerimonias políticas, religiosas e militares
deste período. Qual o nome deste monumento está
inserido?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Acrópole.
Esparta.
Politeísmo.
Persas.
Brasil.

Rômulo e Remo.
Augustus e César.
Cícero e César.
Luiz e Augustus.
Paz e Guerra.

QUESTÃO 08
Leia o texto a seguir.

QUESTÃO 06

O período monárquico romano era dividido por
classes sociais. Existiam as classes mais ricas que
eram os donos de terra e grandes propriedades rurais.
Tinham também classes onde os homens eram
utilizados em serviços domésticos, trabalhos
agrícolas, ou capatazes.

Leia o texto a seguir.
Foi durante o período da Monarquia que a cidade de
Roma foi constituída, dando origem posteriormente
ao maior Império da Antiguidade. Sobre o mito de
origem da cidade de Roma é correto afirmar que

Disponível em: https://tinyurl.com/yxebkroo Acesso em: 20 nov. 2020.

(A) foi fundada por Cícero e Tito Flávio, órfãos
amamentados por uma cabra.
(B) foi fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco,
criados por uma loba.
(C) foi fundada por Rômulo e Remo abandonados
no rio Tibre e amamentados por uma loba.
(D) foi fundada por César e Otávio Augusto, após
as vitórias militares na Gália.
(E) nenhuma das alternativas estão certas.

Assinale a alternativa que traz as três classes sociais
do período monárquico romano.
(A) Patrícios, plebeus e médios.
(B) Patrícios, plebeus e escravos.
(C) Plebeus, pobres e servos.
(D) Patrícios, escravos e servos.
(E) Nenhuma das alternativas traz as três classes
sociais.

Disponível em: https://tinyurl.com/y4br826u Acesso em: 20 nov. 2020.
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QUESTÃO 09
Leia o texto a seguir.
Os Deuses Romanos são divindades que fazem parte
da mitologia romana onde cada entidade divina
representava as forças da natureza ou os sentimentos
humanos. A expansão territorial do Império levou à
incorporação de cultos orientais, como o deus persa
Mitra. Este incluía a crença num redentor que
perpetrava o batismo e a comunhão pelo pão e pelo
vinho. Netuno era o de maior importância,
considerado a divindade suprema do panteão
romano.
Disponível em: https://tinyurl.com/y35vkfrj Acesso em: 20 nov. 2020.

Quais eram os principais deuses romanos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apolo, Baco e Vênus.
Jesus, Vênus e Apolo.
Buda, Vênus e Apolo.
Afrodite, Vênus e Jesus.
Aristóteles, Alexandre e Baco.

GABARITO
Questão 01 – C
Questão 02 – C
Questão 03 – B
Questão 04 – B
Questão 05 – A
Questão 06 – C
Questão 07 – A
Questão 08 – B
Questão 09 – A

3

