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 Mitologia e Filosofia 
 
1. Em relação ao pensamento científico e filosófico grego, é correto afirmar: 

a) Os sofistas percorriam as cidades ensinando. Foi com eles que a educação se tornou 
atividade profissional. 

b) A Escola Pitagórica acreditava que o número era a essência do universo e a medida de 
todas as coisas. 

c) Na Grécia não havia uma clara distinção entre Filosofia e Ciência. 
d) Heráclito lançou as bases da concepção dialética do mundo ao afirmar que tudo está em 

movimento e transformação. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  

 
 

2. Sobre o processo de expansão das cidades gregas, ocorrido por volta de 750 a.C., assinale a 
alternativa correta. 

a) Todas as conquistas realizadas durante a segunda diáspora grega tiveram por base vias 
continentais em que os caminhos terrestres foram os de maior importância. 

b) Com a melhoria das técnicas de navegação, incluindo a utilização da âncora, foi possível a 
conquista de novas áreas via Mediterrâneo, onde poderosos impérios dificultavam a 
expansão grega. 

c) A travessia dos mares pelos gregos foi dificultada pela ascensão do poder bélico do 
Império Fenício na Ásia. 

d) A exportação de gêneros alimentícios gregos para áreas conquistadas só foi possível 
devido ao desenvolvimento de novas técnicas e à alta produtividade agrícola. 

e) A segunda diáspora veio a ser a solução para garantir a situação socioeconômica dos 
gregos. 

 
 
3. Atenas foi dividida por Clistenes, no ano 508 a.C., em distritos (demos). Neles: 

a) as decisões eram tomadas pelo conjunto de habitantes, independentemente do fato de 
serem ou não livres; 

b) os cidadãos eram reconhecidos como iguais perante as leis, que derivavam de sua 
vontade; 

c) as guerras eram preparadas por meio de uma rigorosa organização militar, que envolvia 
todos os moradores; 

d) os estrangeiros eram plenamente aceitos e tinham direito a voz e a voto nas assembléias; 
e) as divisões sociais eram estabelecidas de forma rígida e os plebeus eram excluídos das 

tomadas de decisão.  
 
 
4. A Grécia Antiga não conheceu um Estado centralizado. Organizou-se por meio de cidades-
estados, denominadas pólis. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta. 

a) A pólis era uma construção social e política autodeterminada; todavia, a disputa pela 
hegemonia na antiga Grécia a movia. 
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b) Na pólis, não havia espaço para cultos, deuses e santuários, nem mesmo para consulta 

aos oráculos anteriormente à tomada de decisões. 
c) A pólis expressava uma cultura e uma identidade próprias, marcadamente urbanas, 

denominadas de ethos. 
d) Nas pólis, a norma jurídica (lei), promulgada nos regimes democráticos ou outorgada nos 

regimes aristocráticos, era reconhecida como ato orientado pela razão e, portanto, 
humano. 

e) A experiencialização social e cultural que o grego antigo viveu nas pólis permitiu a 
capacidade de explicar os problemas da comunidade no âmbito dela própria, 
fundamentalmente apartada dos deuses. 
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 Gabarito 
 
1. E 
2. A 
3. B 
4. B 
 


