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Turma: 1002 

 
HISTÓRIA - Professor: José Netto 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidade 6 “Grécia Antiga: formação do mundo grego” 

Unidade 7 “Grécia Antiga: cultura e influência” 

Unidade 8: “Roma Antiga: formação do mundo romano” 

Unidade 9: “Roma Antiga: expansão, cultura e influência” 

Data que foi postado o trabalho 21/7 

Data limite para entrega do 
trabalho 

28/7 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

profzenetto@gmail.com 

OBSERVAÇOES 
Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi passado. 
Assim, você terá uma semana inteira para descansar.  

Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 

 
 



Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág       /   4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
Colégio 

Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

Sistema 
Positivo de 

Ensino 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) “Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 
Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas 
Quando eles embarcam, soldados 
Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas 
E quando eles voltam sedentos 
Querem arrancar violentos 
Carícias plenas 
Obscenas”    Chico Buarque de Holanda 

 A música Mulheres de Atenas pertence ao álbum Meus Caros Amigos de Chico Buarque, lançado em 
1976. Nessa canção, o artista ironiza o papel da mulher na sociedade ateniense e perpetra uma crítica a 
nossa própria sociedade hoje. Pela sátira do cantor, pode-se afirmar que o sistema social da Grécia antiga 
é marcado pelo: 

 A) anarquia. B) democracia. C) igualitarismo. D) patriarcalismo.           E) matrilinearidade. 
 
2) A imagem a seguir apresenta uma construção de um teatro grego da Antiguidade 
(https://www.gettyimages.pt/detail/foto/the-greek-theatre-and-mount-

etna-taormina-sicily-imagem-royalty-free/637558970) 
  
 Selecione a alternativa que melhor caracteriza essa prática cultural 

grega. 
 A) O teatro grego era um espaço em que eram apresentadas peças 

apenas de tragédia que tratavam de problemas do cotidiano. 
 B) O teatro grego era exclusivamente um espaço para apresentações 

de comédias que apresentavam uma crítica a vida dos deuses 
 C) O teatro grego apresentava peças de comédia e tragédia tratando 

do cotidiano político e da vida dos deuses e heróis. 
 D) O teatro grego era um local da cidade focado nas questões políticas e humanas não tinha espaço para 

a adoração aos deuses. 
 E) O teatro grego era construído de uma maneira em que todos no anfiteatro poderiam ver os artistas, 

porém a audição era precária nos assentos finais. 
 
3) Observe a imagem: 

 
 Alguma das modalidades disputadas nas Olímpiadas gregas             Disponível em: <noticias.bol.uol.com.br> 

 Os Jogos Olímpicos, praticados na Grécia Antiga, significavam para esse povo um modelo para 
A) agradecer a Dionísio.  C) expandir o cristianismo.   E) rivalizar militarmente as poleis. 
B) homenagear os deuses. D) unir homens e mulheres. 

 

 
Trabalho Avaliativo - História - Professor(a): José Netto 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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4)  “No tempo de Péricles (461-429 a., o comparecimento à Assembleia soberana era aberto a todo o cidadão. 

Todos os que compareciam tinham direito de fazer uso da palavra. As decisões da assembleia 
representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, nas legislações, nas obras 
públicas, no julgamento dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim na totalidade 
das atividades governamentais”.  

(BRAICK, Patrícia Ramos e MOTA, Myriam Becho. História: Das cavernas ao terceiro milênio, 2ª Edição. São Paulo: Editora Moderna, 2010. p. 102).  

 A democracia surgiu em Atenas e ficou conhecida como “governo dos cidadãos”. Sobre a democracia 
ateniense é CORRETO afirmar:: 

 A) A cidadania ateniense fundamentava-se na igualdade entre homens e mulheres, garantindo aos 
cidadãos o pleno direito à palavra independente de sexo, impondo como limite a idade de dezoito anos.  

 B) A cidadania ateniense era representativa, uma vez que os cidadãos escolhiam representantes que 
falavam por eles nas decisões políticas.  

 C) A cidadania ateniense foi um modelo copiado de Esparta, cidade irmã de Atenas, onde floresciam a 
filosofia, o conceito de liberdade individual e a participação popular. 

 D) A cidadania ateniense era limitada, pois participavam apenas homens, nascidos em Atenas, filhos de 
pais atenienses e com a idade mínima de dezoito anos. 

 E) A cidadania ateniense foi conhecida também como a “cidadania das mulheres”, uma vez que estas 
comandavam a política devido à crença de que essa função foi estabelecida pela deusa Atena, 
fundadora da cidade. 

 
5) O Período Clássico é marcado pelo desenvolvimento das pólis, que ganharam grande importância para a 

civilização grega, onde se tornaram o centro político daquela sociedade. Dentro das pólis, transações 
comerciais eram realizadas; produtos de cerâmica eram feitos e vendidos por artesãos; ritos e cerimônias 
religiosas eram realizados em homenagem aos deuses. Funcionavam também como locais de tomada de 
decisões políticas, além de entretenimento, como o teatro. 
Durante esse período, houve o apogeu da civilização grega. Os gregos derrotaram os persas e ampliaram 
seus territórios, porém uma guerra civil entre as pólis levou-os ao enfraquecimento, sendo conquistados 
pelo Império Macedônico. 
As pólis eram cidades autônomas, com seu próprio governo, leis e moedas. Contudo,as cidades-Estado 
gregas foram estruturadas a partir de duas principais. 

 Com base no texto, assinale a opção com os nomes das principais pólis gregas da Antiguidade 
A) Atenas e Tebas   C) Esparta e Corinto    E) Megara e Pilos 
B) Atenas e Esparta  D) Corinto e Tebas 

 
6) “Segundo a tradição, Rómulo nomeou 100 senadores, Tulo Hostílio duplicou-os e Tarquínio elevou-os para 

300, número que se manteve até Sula. Não há certezas sobre os seus poderes e forma de seleção, mas o 
processo usado seria mais flexível do que durante a República e dependeria da escolha do rei. ” 

BRANDÃO, José Luís. DELFIM, Leão. História de Roma Antiga: das origens à morte de César. Volume I. 

Durante a monarquia romana o rei era detentor de múltiplas funções. Apesar disso, o mesmo contava com 
o conselho de anciões, também chamado de Senado, que como observado no fragmento, possuía extrema 
importância política na sociedade. Essa instituição era composta basicamente por: 

 A) centúrias. B) clientes.  C) patrícios.  D) plebeus.  E) cúrias. 
 
7) Observe a imagem: 

Foi durante o período republicano que Roma se transformou de simples 
cidade-estado em um grande império, voltando-se inicialmente para a 
conquista da Itália e mais tarde de todo o mundo mediterrâneo. Com 
base no modelo extensivo, a agricultura romana necessitava aumentar 
cada vez mais os domínios territoriais e, consequentemente, o acesso à 
mão de obra escrava. 
Ao contrário do que se pode imaginar, a expansão do território romano 
não serviu para amenizar a tensão social em Roma. Assinale a 
alternativa que confirme esta afirmativa: 

 A) Os membros da classe senatorial travaram disputas políticas e até 
militares entre si pelo controle das regiões dominadas. 

 B) O expansionismo favoreceu aos comerciantes e à aristocracia agrária, 
aumentando a desigualdade em relação à plebe empobrecida. 
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 C) Ao anexar novas regiões, Roma teve que tornar cidadãos os moradores destas áreas, o que deu início a 
movimentos xenófobos. 

 D) As conquistas trouxeram muito prestígio ao exército romano, formado em sua maioria por plebeus 
desejosos por participação política. 

 E) O expansionismo gerou o esvaziamento dos centros urbanos, pois a plebe empobrecida optou por 
buscar nova vida no campo. 

 
8) Observe o mapa ao lado: 

As Guerras Púnicas, durante a fase da 
expansão romana, consistiam numa 
série de três conflitos entre: 
A) Roma e Esparta 
B) Roma e Atenas 
C) Roma e Macedônia 
D) Roma e Cartago 
E) Roma e Persas 

 
 
 
 
 
 
 
9) Na República Romana, o poder executivo, que antes pertencia ao rei, passou a ser exercido por supremos 

magistrados eleitos anualmente pela Assembleia por centúrias, com atribuições administrativas e, 
sobretudo militares. (Aquino, Denise, Oscar. História das Sociedades: das comunidades primitivas às 
sociedades medievais). 

 O enunciado se refere aos: 
 A) pretores;  B)  questores;  C) cônsules;  D) pontífices;  E) censores; 
 
10) Sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que:  

A)  foi ocasionada pelo êxodo rural e pelas crises de abastecimento, que geraram conflitos civis e 
constantes convocações de ditadores, generais e triunviratos.  

B)  foi ocasionada por causa do descontentamento dos plebeus frente ao monopólio da política nas 
mãos das elites patrícias, e, frente a isso, os plebeus passaram a reivindicar seus direitos, 
recusando-se a fazer parte do exército.  

C)  foi ocasionada por causa da expansão territorial romana para fora da península Itálica. A conquista 
da supremacia no mar Mediterrâneo despertou a hostilidade dos cartagineses, que acabaram 
contribuindo para a instabilidade da República.  

D)  foi ocasionada em função da revolta liderada pelo gladiador Espártaco, que organizou uma rebelião 
escrava com a finalidade de tornar-se imperador.  

E)  foi ocasionada por causa do colapso do sistema escravista, causado pelo fim das guerras de 
conquistas e a perda da principal fonte de mão de obra: os prisioneiros escravizados.  

 
 


