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1) Na Grécia Antiga a invasão dos dórios provocou: 

a) A primeira Diáspora. 

b) A formação da burguesia grega. 

c) A invasão dos macedônios 

d) A cultura helenística. 

e) A cultura cretense. 

2) (UNITAU) 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. 

3) (Prof. Alfredo) A Guerra do Peloponeso era um conflito entre duas cidades 

Estado e suas respectivas aliadas, que cidades foram essas? 

a) Atenas e Tebas. 

b) Atenas e Beócia. 

c) Corinto e Tebas. 

d) Dórios e Aqueus. 

e) Esparta e Atenas. 

4)  (PUCCAMP) “É precisamente para assegurar o reino da igualdade, para permitir 

que os mais humildes cidadãos assumam uma parte legítima na vida política, que o 

Estado concede uma remuneração àqueles que se colocam ao seu serviço 

participação das Assembleias.” O texto referente à Atenas, no século V, expressa: 

a) o interesse do Estado em criar uma sociedade igualitária, remunerando melhor os 

funcionários públicos. 

b) a necessidade de estimular os desinteressados habitantes da das Assembleias 

políticas. 

c) a fragilidade da democracia ateniense, uma vez que aos cidadãos não correspondiam 

direitos políticos, apenas obrigações. 

d) a preocupação do regime democrático em garantir o direito de igualdade política aos 

cidadãos atenienses mais pobres. 

e) a determinação dos tribunais atenienses em banir a escravidão no vasto território 

grego sob o seu domínio. 

 



5) Explique a estrutura politica espartana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Explique a estrutura política ateniense. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Em relação à arte grega, assinale a(s) alternativa(s) correta(s): 

01) Os escultores gregos do período arcaico tinham uma predileção por representar o 

corpo humano em posições simetricamente equilibradas. 

02) A escultura grega, tanto do período arcaico quanto dos períodos posteriores, prezava 

pela simetria estática, eliminando qualquer tipo de dinamismo ou ideia de movimento. 

04) Os escultores gregos tiveram predileção pelo mármore como matéria-prima 

principal, sendo muito difícil encontrar esculturas em outros materiais como o bronze. 

08) Diferentemente da arte egípcia, que tinha uma conotação religiosa, a arte grega não 

estava submetida a fortes convenções, o que permitiu sua evolução mais livremente. 

16) A pintura em cerâmica grega pode ser caracterizada em duas fases: a primeira, em 

que as figuras são representadas em negro; e a segunda, em que as figuras têm a 

coloração natural do barro, geralmente chamada de fase vermelha. 

 

 

8. Leia: 

 

“Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às 

Dionisíacas, festas em homenagem a Dionísio, deus do vinho.” 

 

(Myriam Mota e Patrícia Braick, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, 2002. p. 

65.) 

 

Dois gêneros clássicos do teatro grego originaram-se destes festivais, são eles: 

A - melodrama e tragédia 

B - drama e pantomima 

C - tragédia e drama 

D - vaudeville e comédia 

E - tragédia e comédia 
 

 


