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Simulado sobre Antiguidade Ocidental (Gregos, 
Romanos e Macedônios) 

Concurso Professor de História 
 
01. (Ano: 2017/Banca:IBADE) Leia o texto. 
 
O mundo em que habitavam, quer na própria península grega, quer nas ilhas do maregeu,               
tornara-se de fato totalmente grego, à exceção dos escravos e dos visitantes estrangeiros             
ou de casos muito especiais, como o estrato aborígene na Ilha da Samotrácia. 
 
                    FINLEY, M.l. Os gregos Antigos. Lisboa: Edições 70, 2002, p.15 
 
Sobre os gregos antigos, assinale a alternativa correta. 
a) Estavam espalhados em ilhas do Mar Egeu e tinham em comum apenas a língua. 
b) Dividiam o espaço do Mar Egeu com etruscos e micênicos que lhes influenciaram a               
religião. 
c) Tinham língua, cultura e religião, porém se diferenciavam na estrutura política e             
economia. 
d) Possuíam uma estrutura política comum, apesar de manterem uma mesma cultura.  
e) Sofreram influência dos etruscos e seu idioma possui palavras e expressões dessa             
civilização. 
 
02. (Ano:2017/Banca IBADE) Leia o texto. 
 
“Dentre todos, aquele país é maravilhoso e por apresentar um número de monumentos             
maior do que qualquer outro, superiores e do mais alto valor. Tanto em razão de seu clima,                 
tão diferente dos demais, como por seu rio cujas propriedades tanto o distinguem de              
qualquer outro.” 
 
Heródoto de Halicarnasso, Histórias. Livro II, XXXV. Rio de Janeiro/São Paulo: Prestígio,            
2010, pp.205. Adaptado. 
 
O historiador grego Heródoto referiu-se maravilhado a essa civilização. O texto se refere á              
civilização:  
a) a egeia. 
b) egípcia. 
c) cretense. 
d) micênica. 
e) persa 
 
03. (Ano:2017/Banca:CESPE) No que tange à história das sociedades da antiga Grécia,            
assinale a opção correta. 
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a) As reformas empreendidas por Sólon a partir de 594 a.C., em Atenas, foram uma               
tentativa de abolir os mecanismos democráticos de governo implementados anos antes pelo            
legislador Drácon.  
b) Em Esparta, a parcela da população que recebia educação militar e detinha alguns              
direitos políticos era majoritariamente a de ascendência dória.  
c) As guerras médicas são consideradas guerras civis, uma vez que diversas cidades             
gregas lutaram umas contra as outras, sob a liderança de Atenas, de um lado, e Tebas, de                 
outro. 
d) A afirmação da democracia como sistema de organização do governo na Atenas clássica              
exerceu influência sobre diversas transformações sociopolíticas no mundo grego, como a           
emancipação dos escravos em Esparta. 
e) O caráter autocentrado das sociedades da antiga Grécia foi determinante para que os              
gregos e as suas cidades-estado se abstivessem de promover a colonização de áreas             
situadas fora do seu território. 
 
04. (Ano: 2017/ Banca: CESPE) A respeito da história romana antiga, assinale a opção              
correta. 
a) Nos seus primeiros três séculos, o cristianismo permaneceu como uma religião            
circunscrita às elites romanas, tendo sido por isso tolerado pelo regime político. 
b) Uma das características do Império foi a promoção, em Roma e em outros centros               
urbanos sob o seu comando, de grandes obras de engenharia, que absorviam a mão de               
obra da população pobre. 
c) Os romanos antigos distinguiram-se, entre os povos da antiguidade clássica, pela eficácia             
com que evitaram a influência grega sobre sua cultura, economia e suas instituições. 
d) A Ilíada e A Odisseia, de autoria de Homero, são duas das mais famosas obras da                 
poesia épica romana por terem ajudado a modelar a mentalidade e o caráter dos romanos.  
e) Diante do fortalecimento da aristocracia territorial no início da Era Cristã, o Império              
Romano foi transformado em República, tendo sido extinta a figura do imperador e             
ampliados os poderes do Senado. 
 
05. (Ano: 2017/ Banca:CESPE) Naquele dia santíssimo da Natividade do Senhor [de 800],             
quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente ao túmulo do bem-aventurado                
Pedro apóstolo, o Papa Leão III colocou-lhe uma coroa na cabeça e todo o povo dos                
romanos o aclamou: “Vida e vitória para Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e              
pacífico imperador dos romanos!”. E depois desse louvor, foi adorado pelo apostólico à             
maneira dos antigos príncipes e, posta de parte a denominação de patrício, foi chamado              
imperador e augusto. 
 
Maria Guadalupe Pedrero-Sánchez. História da Idade Média: textos e testemunhas. São           
Paulo: Editora Unesp, 2000, p.70-1 (com adaptações). 
 
 
O texto apresentado narra a coroação de Carlos Magno como imperador de Roma, fato que               
representa o ápice do poder carolíngio. Acerca do governo de Carlos Magno, assinale a              
opção correta. 
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a) Carlos Magno foi responsável por barrar a expansão islâmica para o continente europeu              
a partir da Península Ibérica e ganhou notoriedade pela vitória na batalha de Poitiers.  
b) A coroação de Carlos Magno deu início à duradoura unificação dos povos germânicos              
sob um soberano cristão. 
c) O governo carolíngio apoiou-se na distribuição de terras e de poderes políticos a nobres,               
unidos ao imperador por laços de fidelidade, o que fortaleceu a vassalagem, que passou a               
ser a base da política medieval.  
d) O Império Romano do Oriente conteve as invasões bárbaras da Antiguidade tardia             
graças à união que Roma e Constantinopla, ainda que politicamente divergentes,           
mantiveram em termos religiosos e culturais.  
e) Instituída no período carolíngio, a divisão da sociedade em oratores, bellatores e             
elaboratores adéqua-se a todo o medievo.  
 
06. (Ano:2010/ Banca:CESGRANRIO)Sobre o governo nas províncias romanas, leia os          
trechos dos documentos abaixo. 
 
“Tu és romano, lembra-te de reger os povos sob teu governo./Serão estas as tuas artes:               
impor um regime de paz./Poupar os vencidos e sujeitar os soberbos.” 
VIRGÍLIO. Eneida. Porto: Simões Lopes,1955. p.183. 
 
“Os romanos (...) saqueadores da Terra, depois que devastaram tudo e não sobraram mais              
terras, já perscrutam o mar também; avarentos, se o inimigo é rico, arrogantes, se é pobre;                
nem o Oriente nem o Ocidente os terá saciado; cobiçam com amor igual as riquezas e a                 
pobreza. Ao que arrancam, trucidam, saqueiam, dão o falso nome de império; e, ao deserto               
que deixam, o de paz.” 
TÁCITO. Vida de Julio Agrícola. In: Obras Completas. Madri: M. Aguilar,1946. p. 971. 
 
Quais são, respectivamente, as visões diferentes que os dois textos têm acerca da             
expansão romana? 
a)VIRGÍLIO - Há uma exaltação da vocação romana em anexar territórios. 
       TÁCITO    - Critica os romanos pela violência e brutalidade. 
b) VIRGÍLIO - Glorifica a expansão romana como vocação de um povo superior. 
       TÁCITO    - Critica os romanos pela arrogância e destruição causadas pelas guerras. 
c) VIRGÍLIO - Exalta a história de Roma. 
       TÁCITO    - Critica as conquistas de Enéas, guerreiro romano, e suas aventuras. 
d) VIRGÍLIO - Recomenda que os romanos submetam os arrogantes e perdoem aos             
vencidos. 

TÁCITO - Ordena que os soldados, ao entrarem em Cartago (Tunísia), matem todos              
sem hesitação. 
e) VIRGÍLIO - Acredita que, para impor um regime de paz, seria necessário apenas manter               
o território nos limites da cidade de Roma. 
       TÁCITO    - Valoriza a guerra e a conquista do mundo. 
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07. (Ano:2017/Banca:IBADE) “a antiguidade clássica conheceu inúmeras cidades-Estados,        
mas Roma se destaca entre elas: conquistou o mundo [...]. O mundo romano se              
apresentava extremamente complexo e variado, interligado por uma rede de estradas, com            
uma moeda comum aceita em toda área mediterrânica. 
 
[...]” 
 
CORASSIN, Maria Luiza. Sociedade e política na Roma antiga. São Paulo: Atual Editora,             
2001, pp. 7-8. 
 
 
A história política de Roma na antiguidade foi marcada por três regimes ou formas de               
governo, denominados: 
a) Tassalocracia, Oligarquia e Império. 
b) Plutocracia, Democracia e República. 
c) Império, Monarquia e Tassalocracia. 
d) Monarquia, Democracia e Império. 
e) Monarquia, República e Império. 
 
08. (Ano:2017/Banca:CESPE) Texto 15A1CCC 
A Antiguidade Clássica construiu os alicerces sobre os quais se erigiria a Civilização             
Ocidental. O longo período que se segue à desintegração do Império Romano, a Idade              
Média, viu florescer um sistema baseado na terra e em relações sociais servis, quando o               
poder político se fragmenta e a Igreja Católica torna-se culturalmente hegemônica. O início             
dos tempos Modernos assinala a expansão europeia, de que decorreu a incorporação da             
África e da América à história do Ocidente. A partir da Revolução Industrial, o capitalismo               
tende a unificar o mundo, mas gera conflitos e oposição, de que seriam exemplos              
marcantes as duas guerras mundiais do século XX e a Revolução Russa de 1917. No               
Brasil, a “República que não foi” atravessa o século XX e chega ao século XXI entre                
avanços e recuos, alternando estabilidade com contextos de severas crises. 
Tendo as informações do texto 15A1CCC como referência inicial e considerando aspectos            
marcantes da história mundial e do Brasil, julgue o item a seguir. 
 
A Roma Antiga notabilizou-se pela capacidade de construir um gigantesco império a partir             
de sua unificação política, algo que os gregos jamais conseguiram produzir, ou seja, um              
Estado. 
 
Certo  Errado 
 
09. (Ano:2017/Banca:IFB) Leia as alternativas abaixo relativas à trajetória da História no            
tempo enquanto campo de conhecimento. 
 
I) A historiografia surgiu na Grécia do século V a.C., quando teve lugar um evento de                
magnitude equivalente à dos maiores feitos celebrados na lenda: o complexo de eventos             
das guerras médicas. 
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II) Santo Agostinho, como Platão, considerava que os conceitos de tempo e de universo              
deveriam ser pensados de forma independente um do outro. 
 
III) Durante o Renascimento, os homens adquiriram crescente consciência de que quase            
tudo muda com o tempo, consolidando, assim, no ocidente, a noção de tempo linear. 
 
IV) A ideia de que o próprio universo é uma máquina semelhante a um relógio passou ao                 
primeiro plano do pensamento intelectual na Revolução Científica do século XVII. 
 
V) Ao longo do século XVIII, a crença de que a ideia de tempo é parte essencial da ideia de                    
natureza começou a se difundir. 
 
Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas CORRETAS: 
a) I, II, III, IV, V  
b) II, III  
c) I, IV, V 
d) I, II, V 
e) II 
 
10. (Ano:2017/Banca:Quadrix) Alguns dos mais importantes fundamentos da civilização         
ocidental foram lançados na Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). Esse legado           
apresenta-se em múltiplos aspectos, entre os quais podem ser citados as artes, a filosofia, a               
política e o direito. Nos mil anos que se seguem à queda de Roma, a Europa se ruraliza, a                   
economia mercantil sofre grande refluxo e verifica-se a ascendência, não apenas religiosa,            
de uma instituição centralizada e de extrema capilaridade – a Igreja Católica. A Baixa Idade               
Média anuncia profundas transformações que atingem a culminância no início da Idade            
Moderna. Entre os séculos XVI e XVIII, o Ocidente se reinventa geográfica, política e              
culturalmente. Em fins do século XVIII, a partir da Inglaterra, a Revolução Industrial             
inaugura uma nova era para uma história crescentemente globalizada.  
Tendo as informações acima como referência inicial, julgue o item, relativo à história do              
mundo ocidental.  
 
Apesar da grandiosidade do império que conseguiu construir, Roma foi incapaz de deixar             
um legado cultural original, o que pode ser explicado pelo fato de ter adotado leis, crenças                
religiosas e costumes dos povos conquistados. 
 
Certo  Errado 
  
 
GABARITO 
 
01. c 
02. b 
03. b 
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04. b 
05. c 
06. b 
07. e 
08. Certo 
09. c 
10. Errado 
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