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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

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

5 – Grécia: cultura e sociedade. 

6 – Macedônia. 

Data que foi postado o trabalho 22/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

20/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

mafatimacsantos@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 

mailto:mafatimacsantos@gmail.com
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1) Embora vivessem em uma democracia, podemos afirmar que havia igualdade entre as pessoas em 
Atenas? 

Não. Na opinião dos atenienses as pessoas nasciam diferentes e nunca seriam iguais. O 
nascimento determinava a condição do indivíduo na sociedade, sendo a cidadania restrita aos 

Homens, filhos de pais e mães atenienses. 

2) A respeito de Filipe II, leia o fragmento a seguir. 

Onde conquistava territórios, Filipe fundava cidades, construía estradas, promovia a agricultura e 
empenhava-se em ganhar a lealdade de seus novos súditos. Os que resistiam eram submetidos à força, 
mas o rei preferia alcançar seus objetivos sem derramar sangue. “O crédito de uma vitória militar”, dizia 
ele, “eu divido com meus soldados; mas uma vitória diplomática é toda minha”. 

IMPÉRIOS em ascensão. História em Revista. Rio de Janeiro: Cidade Cultural, 1990. p. 16. 

De acordo com o fragmento, responda: 

Qual era a política adotada por Filipe II ao conquistar uma nova região? 

Construía estradas, estimulava a agricultura e fundava cidades. 

 

3) Leia esta parte de um relato de Heródoto a respeito das Guerras Médicas. 

Assim que eles [os atenienses] decidiram que sua preferência era que a Grécia permanecesse livre, foram 
eles que incitaram todo o restante da Grécia [...], nem mesmo os temíveis e alarmantes oráculos que 
vieram de Delfos foram capazes de convencê-los a abandonar a Grécia; eles se mantiveram firmes e 
encontraram a coragem para enfrentar o invasor de seu país. 

CLINE, Eric H.; GRAHAM, Mark W. Impérios antigos: da Mesopotâmia à origem do Islã. São Paulo: Madras, 2012. p. 160. 

De acordo com Heródoto, assinale o que motivava os atenienses a lutar. 

(A) Eles lutavam pela defesa da liberdade e da democracia. 
(B) Eles lutavam pelo poder militar de Atenas sobre o restante da Grécia 
(C) Eles lutavam para confirmar a previsão dos oráculos de Delfos. 
(D) Eles lutavam contra o apoio das cidades gregas aos persas. 

4) A respeito da religião e da mitologia gregas, analise as afirmativas a seguir. 

I. Cada um dos deuses gregos tinha sua atribuição, a qual se relacionava com uma força da natureza, 
uma atividade ou uma profissão. 

II. Os deuses gregos eram fisicamente semelhantes aos seres humanos, diferentemente de alguns 
deuses egípcios, que tinham características antropozoomórficas. 

III. Os deuses e os heróis são os únicos personagens da mitologia grega. 
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De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. 

(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

5) Leia o texto a seguir. 

Os Jogos Olímpicos eram um evento em homenagem a _____________ e tornaram-se uma das maiores 
celebrações da ________________. Realizados a cada ______________ anos, duravam 
aproximadamente uma semana e reuniam atletas de diversas cidades-estados gregas. As Olimpíadas 
gregas tinham grande importância política, pois aconteciam na Cidade-Estado de ________________, 
onde se davam as principais discussões e alianças políticas e militares do mundo helênico. 

Assinale a alternativa que contém as palavras e/ou as expressões que preenchem corretamente o texto 
anterior. 

(A) Dionísio; Antiguidade; quatro; Atena. 
(B) Zeus; Grécia Antiga; quatro; Olímpia. 
(C) Zeus; Antiguidade; cinco; Atena. 
(D) Dionísio; Grécia Antiga; dois; Esparta. 

6) Os fenícios habitaram a região do Líbano atual e desenvolveram um forte comércio marítimo no Mar 
Mediterrâneo. A respeito das características dos fenícios, analise as afirmativas a seguir. 

I. Além de exímios marinheiros, destacaram-se nas técnicas de construção de navios. 
II. Os fenícios estabeleceram colônias em territórios banhados pelo Mar Mediterrâneo, sendo Cartago 

uma delas 
III. O alfabeto egípcio serviu de base para os fenícios criarem o alfabeto que utilizavam para realizar seus 

registros comerciais. 

Com base nas afirmativas anteriores, assinale a alternativa correta. 

(A) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(B) Todas as afirmativas são falsas. 
(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 
(D) Apenas a afirmativa II é falsa 

7) Sobre a Grécia na Antiguidade, analise as afirmativas a seguir.  

I. Foi formada por diversos povos, como aqueus, eólios, dórios e jônios.  
II. Foi um poderoso império, cujo imperador era a autoridade máxima em toda a Península Balcânica. 

III. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações e os povos que os 
sucederam. 

De acordo com a análise, assinale a alternativa correta. 

(A) Todas as afirmativas são verdadeiras 
(B) Apenas as afirmativas são falsas 
(C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
(E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 

8) Na monarquia macedônica, os processos de sucessão eram marcados 

(A) por eleições com a participação de todos os adultos macedônios do sexo masculino.  
(B) por revoltas, assassinatos e golpes de Estado. 
(C) pela entrega pacífica do cargo ao herdeiro mais próximo do governante falecido.  
(D) pela realização de dois turnos; os dois candidatos mais votados no primeiro turno concorriam ao 

cargo de imperador. 
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9) Leia o texto a seguir e, depois, responda à questão proposta. 

Tão rápido quando começara, esse momento breve e resplandecente se encerrou. O mundo grego se 
entregou a quase um século de caos e conflitos intensos. De forma memorável, a Guerra do Peloponeso 
viu as poleis serem [sic] engolidas por uma luta bipolar que durou quase 30 anos. 

CLINE, Eric H. Impérios antigos: da Mesopotâmia à origem do Islã. São Paulo: Madras, 2012. p. 165.  

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 

(A) O mundo grego se encerrou com a divisão da Macedônia, comandada pelo rei Felipe II. 
(B) A vitória de Esparta, na Guerra do Peloponeso, estendeu a cultura grega para outras sociedades. 
(C) A Guerra do Peloponeso destruiu toda a cultura produzida pelos gregos.  
(D)  Guerra do Peloponeso enfraqueceu as cidades-estados gregas, fragilizando o mundo grego. 
(E) Na Guerra do Peloponeso, Atenas perdeu a luta pela liberdade, e o mundo grego entrou na idade 

das trevas. 

10) Leia com atenção o texto a seguir. 

Uma das cidades do Egito, chamada Alexandria, herdou mais do que as outras a tradição ateniense. 
Fundada em 331 a.C., ela se tornou a máquina intelectual do mundo ocidental. Uma biblioteca e um 
museu notáveis foram construídos. Grandes estudiosos gregos, como Euclides, deslocavam-se até lá para 
discutir suas ideias; as pesquisas médicas avançaram com o anatomista Herófilo, que dissecou o cérebro 
e o olho humanos no ano de 285 a.C. – um quarto de século depois, acompanhados de estudiosos que 
traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. 

BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do mundo. São Paulo: Fundamento Educacional, 2011. p. 70. 

O texto faz referência 

(A) à influência da cultura grega difundida após a vitória de Esparta na Guerra do Peloponeso. 
(B) ao contato entre gregos e egípcios para a difusão do pensamento científico no período da 

democracia em Atenas. 
(C) conversão dos gregos à religião judaica, no período da Diáspora grega pela Ásia Menor. 
(D) ao helenismo, que é a difusão da cultura grega e a introdução, na Europa, de traços das 

culturas orientais, o que foi promovido por Alexandre Magno. 
(E) ao enfraquecimento das cidades-estados gregas e, por extensão, também de sua cultura após a 

invasão de Filipe da Macedônia em 338 a.C. 
 


