
GABARITO DA AVALIAÇÃO 3 DO 3º BIMESTRE DE 2020 – 6º ANO 
 
 
1) Leia o trecho a seguir, que faz parte de um discurso de Cícero. 

A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações [é] imutável, eterna [...]. Não é uma 
lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas una, [...] imutável, entre todos os povos 
em todos os tempos. 

PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2015. p. 112. 

Sobre qual divisão do direito Cícero está discursando? Por quê? 

Sobre o direito natural, pois ele salienta que existe uma lei que independente de se estar em  

Roma, ou Atenas, e também independe do tempo. 

2) O que motivou os árabes a realizar a expansão territorial? 

A motivação religiosa e a econômica. Desejavam expandir o islamismo e converter muitos fieis. 

Buscavam terras férteis para além da Península Arábica. 

3) A cidade de Constantinopla tem sua origem relacionada 

A) à Queda do Império Romano do Ocidente. 
B) à invasão dos “bárbaros”. 
C) à divisão do Império Romano entre os filhos de Teodósio.  
D) à construção de uma nova sede, conforme proposta de Constantino. 

4) Leia este fragmento de texto de um antigo autor bizantino. 

[...] ao perguntar a um padeiro o preço do pão, ouviu como resposta que “o Pai é maior do que o 
Filho”; quando indagou se estava pronto seu banho, responderam-lhe que “o filho provém do nada”. 

BURNS, Edward M. História da Civilização Ocidental: do homem das cavernas às naves espaciais. Tradução de 
Donaldson M. Garschagen. São Paulo: Globo, 2005. p. 208. 

Esse texto aponta uma característica importante no Império Bizantino que trazia as questões 
religiosas para a vida cotidiana. Essa característica era: 

A) o cristianismo 
B) as discussões teológicas 
C) as diferenças religiosas que provocavam frequentes revoltas civis 
D) o intenso comércio de ícones religiosos. 

5) Observe esta imagem. 

 

PELAGALLI, Carlo. Arco de Constantino, em Roma.  1 fotografia, color.  

Construções, como a retratada na imagem, tinham como objetivo: 

A) abastecer as cidades romanas de água 



B) proteger as cidades  
C) registrar as vitórias romanas 
D) servir como templo de deuses romanos; 
E) servir como portão de entrada das cidades romanas. 

6) A respeito da Revolta de Nika, que ocorreu durante o governo de Justiniano, leia as afirmativas a 
seguir 

I. As campanhas militares de expansão territorial elevaram os gastos do Império Bizantino, o que 
desagradou à população. 

II. A revolta foi motivada pela insatisfação da população com os altos impostos cobrados pela 
administração imperial 

III. A revolta resultou na renúncia do imperador Justiniano e na fragmentação do Império 
Bizantino. 

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta. 

A) Apenas o item III é verdadeiro 
B) Apenas o item II é verdadeiro. 
C) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 
D) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

7) Leia o fragmento de texto a seguir 

Com o passar dos séculos, desenvolveram-se muitas diferenças entre a Igreja bizantina e a 
Igreja romana. O papa resistia às tentativa de domínio do imperador bizantino, e os bizantinos não 
queriam aceitar o papa como o chefe de todos os cristãos. As duas igrejas discordavam em relação 
às cerimônias, dias santificados, adoração de imagens e direitos do clero. O rompimento final 
ocorreu em 1054. A igreja cristã dividiu-se em Católica, no Ocidente, e Ortodoxa Grega, no Oriente, 
divisão que perdura até hoje. 

PERRY, Marvin. Civilização ocidental: uma história concisa. Tradução de Waltensir Dutra. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2015. p. 147. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 

A) 1504 / Oriente / Católica 
B) 1054 / Ocidente / Católica 
C) 1054 / Ocidente / Ortodoxa 
D) 1453 / Ocidente / Ortodoxa 

8) Para os comerciantes e as autoridades de Meca, o culto de ídolos era uma fonte de lucro. Este foi 
um dos fatores de não aceitarem a religião monoteísta que Mohammad pregava e passarem a 
persegui-lo. Como resultado, Mohammad e seus seguidores fugiram para Iatreb (atual Medina) em 
622 d.C. Como esse fato ficou conhecido? 

A) Alcorão 
B) Jihad 
C) Hégira  
D) Caaba 

9) Numere, de 1 a 5, os eventos relacionados ao islamismo conforme ocorreram cronologicamente. 

( 2 )  Ida de Mohammad para Iatreb 
( 1 )  Mohammad vê o Anjo Gabriel 
( 4 )  Morte de Mohammad 
( 5 )  Expansão do islamismo para além da Península Arábica 
( 3 )  Volta de Mohammad a Meca 



10) A respeito da unificação da Arábia, analise estas afirmativas. 

I. A unificação dos povos árabes em torno do islamismo no século VII ocorreu de forma pacífica. 

II. Após conflitos armados, Mohammad retornou a Meca e, em menos de 10 anos, unificou os 
árabes da Península Arábica. 

III. A unificação dos povos árabes ocorreu com a liderança religiosa de Mohammad. 

Após analisar as afirmativas, assinale a alternativa correta. 

A) Todos os itens são verdadeiros. 
B) Apenas o item I é verdadeiro. 
C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 
D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 


