
 

 

 

 
AVALIAÇÂO DE HISTÓRIA – UNID.1: ESTADOS, NAÇÕES E NACIONALISMO  – 

LIVRO: RSE  E GRÉCIA ANTIGA 
GABARITO 

VALOR: 10,0 - 3º ANO ENS. MÉDIO 
 
 

 
 

01. Aponte o  que foi feito em nome do nacionalismo e das nações ao longo dos 
últimos duzentos anos, tendo como apoio as duas imagens abaixo: (0,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo dos últimos anos vários impérios se criaram e se transformaram em 
nações, os exemplos das imagens acima são dois séculos diferentes, 
Independencia do Brasil (séc. XIX) e formação do III Reich. Como no Brasil e 
na Alemanha em momentos diferentes doutrina nacionalista colocava a defesa 
da nação acima de outras experiências e instituições tais como o Estado, a 
Igreja, o partido político ou o sindicato. Paralelamente, também devemos 
destacar que o sentimento nacional provocou transformações profundas na 
relação das nações entre si. O verdadeiro nacionalista deveria sempre 
acreditar e perceber que a soberania de sua nação estava acima dos 
interesses particulares e das ameaças estrangeiras. 
 
 

HABILIDADES 

 Argumentar as ideias apresentadas nas 
respostas, a partir do embasamento nos 
estudos. 

 Relacionar a avaliação com os assuntos 
estudados em sala de aula. 

 Interpretar imagens e textos históricos. 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 Responder somente à caneta azul ou preta; 
 Evitar uso de corretivo e rasuras; 
 Qualquer tentativa de comunicação e consulta ao 

colega ou material didático a Avaliação será zerada; 
 Não emprestar caneta, corretivo, borracha e/ou outros 

objetos na hora da prova; 
 Questões respondidas a lápis não serão consideradas; 

 Todas as questões optativas têm somente uma 
resposta correta, se houver mais de uma alternativa 
marcada, a questão será anulada. 

Observações (Uso do Professor): ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



02. Conforme sua experiencia, relacione aspectos do cotidiano ligado ao 
nacionalismo. Justifique seus apontamentos. (0,5) 

Ao cantar o hino brasileiro, eleições, copa do mundo de futebol, passeatas com 
foco de beneficios a nação e outros. 
O nacionalismo brasileiro está diretamente ligado com que ele chama de 
“paixão do brasileiro” se vestir de verde-amarelo e sentar a frente da tv e torcer 
por um gol. Casas, ruas, paredes, carros com bandeirinhas do Brasil proliferam 
o país; torce, reclama, chora e brinca na época da Copa. Diferente quando vai 
escolher (através da votação democratica) quem vai digirir seu país, faz isso 
como maioria das vezes obrigado, não torce, não chora, não acompanha e 
muito menos se veste de verde e amarelo. 

03. No contexto  da unificação italiana, explique a frase de Massimo d´Azeglio: 
Nós fizemos a Itália: agora temos de fazer os italiano. (1,0) 

O político Massimo D’Azeglio, um dos mentores da Unificação, afirmou: “Nós 
fizemos a Itália. Agora temos que fazer os italianos”. Realmente, por muito 
tempo milhares de italianos continuaram a ser sicilianos, napolitanos ou 
vênetos, como exemplos. Foi preciso trabalhar para construir uma 
nacionalidade italiana, dentro e fora da Itália. Ainda se conservam muitos dos 
dialetos, os estilos das tradições regionais, os costumes religiosos de cada 
região, os valores éticos e morais diferenciados e os hábitos familiares. 
 

04. Descreva o processo de Independencia do Brasil – da Revolução Francesa ao 
grito do Ipiranga - : (1,5) 

 
05. (Fuvest ) Qual o papel social dos hilotas em Esparta ?  (0,5) 

a) Cidadãos, com todas as funções políticas, dedicados principalmente às tarefas 
militares.  
b) Estrangeiros, geralmente comerciantes e artesãos, sem participação política.  
c) Servos, em geral trabalhadores braçais, sem direitos políticos reconhecidos.  
d) Governantes de Esparta nos períodos de guerra e líderes nas Assembléias Gerais 
dos cidadãos.  
e) Responsáveis pelas tarefas religiosas e membros da Assembléia de Anciãos.  
 
Justifique: (0,5) 
 
Eram os servos, que pertencendo ao estado espartano, trabalhavam nos kleros (lotes 
de terra), entregando metade das colheitas ao Espartano e eram duramente 
explorados. Deviam cultivar essa terra a vida inteira e não podiam ser expulsos de seu 
lugar. Levavam uma vida muito dura, sujeita a humilhações constantes. 
 
06. (Puc) A decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é 
explicada, entre outros fatores, pela: (0,5)  
a) ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades-estados.  
b) invasão dos cretenses na cidade de Tróia e pela destruição da civilização micênica.  
c) evolução da pólis que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na 
região do Peloponeso.  
d) organização social das cidades-estados de Atenas e Esparta, estruturada no 
trabalho escravo dos indivíduos oriundos da Messênia.  
e) postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados sem condições de 
participar do comércio marítimo e logicamente, sem oportunidades de 
desenvolvimento econômico.  
 

07. (UNITAU) As cidades Estado, base da organização política que 
caracterizou o povo grego: (0,5) 
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 

 



JUSTIFICANDO: A polis grega eram as cidades-estado da Grécia 

Antiga. Estas cidades possuíam um alto nível de independência, ou 

seja, tinham liberdade e autonomia política e econômica. 

Nas polis não existia separação entre as áreas rural e urbana, nem 
existiam relações de dependência. Muitos habitantes das polis, 
principalmente da nobreza,  habitavam em casas de campo. 

 
 

08. (UEL) Leia o texto a seguir. (1,0) 

“[...] Com a boa sorte do Povo de Atenas. Que os legisladores resolvam: se alguém se 

rebelar contra o Povo visando implantar a Tirania, ou junta 

conspiradores, ou se alguém atenta contra o povo de Atenas ou contra a Democracia 

em Atenas, se alguém cometeu algum destes crimes, quem o matar estará livre de 

processo. [...] Se alguém, quando o Povo ou a Democracia, em Atenas, tiver sido 

deposto, dirigir-se-á ao Areópago, reunindo-se em conselho e deliberando sobre 

qualquer  assunto, perderá sua cidadania, pessoalmente e seus descendentes, seus 

bens confiscados, cabendo à Deusa o dízimo [...].” 

(Lei Ateniense contra a Tirania, 337 representando a Democracia  Apud FUNARI, P. P. 

A. “Antigüidade Clássica. A história e a cultura a partir dos  documentos”. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2003. 2 ed. p. 90.) 

A lei Ateniense contra a tirania de 337 a.C. insere-se na passagem da cidade 

independente para o estado imperial helenístico. 

Neste contexto, analise as afirmações a seguir: 

 

I. As póleis gregas encontraram–se, no decorrer do século IV a.C., crescentemente 

marcadas pelas disputas internas e externas. 

II. Esse documento retrata os conflitos em Atenas, uma vez que sua leitura evidencia a 

necessidade de instrumentos legais para a defesa interna da democracia. 

III. As póleis gregas encontravam-se em um momento de paz, no decorrer do século 

IV a.C., sem que houvesse o risco de atentados contra a democracia. 

IV. Em um momento em que as cidades gregas perdiam sua autonomia, procurava-se 

preservar as relações de poder no interior da polis. 

  

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) II e III. 

d) I, II e IV. 

e) II, III e IV 
 
JUSTIFICANDO: III – Não. Este período histórico na Grécia é de extrema turbulência, 
principalmente pelas guerras que assolaram seu território, como as Guerras do 
Peloponeso, que envolveram diversas pólis. 
 
09. UEA-2009: Em 2008, comemoraram-se os duzentos anos da chegada da Corte 

Portuguesa ao Brasil. Entre as consequências deste fato pode-se citar: (0,5) 
 
(A) a abertura dos portos às nações amigas, o que na prática significou o fim do pacto 
colonial. 
(B) a decisão de acabar com o sistema escravista de trabalho nas regiões em que a 
Corte se estabeleceu. 
(C) a decisão de Napoleão de bombardear as costas brasileiras, uma represália pela 
fuga da Família Real. 



(D) a crise da produção açucareira, que perdeu seus mercados em função das lutas 
europeias. 
(E) a descoberta do ouro, graças às expedições financiadas pela Coroa portuguesa, 
que precisava de recursos. 
 
Justifique: (0,5) 
Abertura dos portos às nações amigas é ruptura do Pacto Colonial (relação comercial 
entre a colônia e sua metrópole, durante a colonização da América do Sul. Este 
pacto garantia a exclusividade dos colonizadores sobre todas as riquezas encontradas 
ou produzidas nas colônias). D. João VI, Rei de Portugal precisa ajudar a capitalizar a 
economia inglesa para que o país pudesse vencer o Imperador Napoleão.  
 
 
09. (MACKENZIE) O processo de independência do Brasil caracterizou-se por: (0,5) 
 
a) ser conduzido pela classe dominante que manteve o governo monárquico como 
garantia de seus privilégios; 
b) ter uma ideologia democrática e reformista, alterando o quadro social 
imediatamente após a independência; 
c) evitar a dependência dos mercados internacionais, criando uma economia 
autônoma; 
d) grande participação popular, fundamental na prolongada guerra contra as tropas 
metropolitanas; 
e) promover um governo liberal e descentralizado através da Constituição de 1824. 
 
Justifique: (0,5) 
A Independência brasileira foi o resultado de acordos entre o príncipe D. Pedro e os 

grupos beneficiados pela política de D. João. Para os dois lados interessava, naquele 

momento, romper com Portugal. A adoção do governo monárquico afastou qualquer 

ameaça de retorno à situação de Colônia e assegurou a manutenção dos privilégios 

obtidos anteriormente. Por outro lado, achava-se que a monarquia poderia garantir a 

unidade do território e evitaria a explosão de revoltas nas demais regiões da antiga 

Colônia. 

10. Sobre a Guerra do Peloponeso, podemos afirmar que: (0,5) 
a) Ocorreu no período Arcaico da história da Grécia Antiga.  
b) Foi responsável pela decadência do povo grego antigo.  
c) Aconteceu entre as cidades-Estado de Mileto e Rodes.  
d) Precedeu o domínio do Império Persa sobre o povo grego antigo.  
e) Nessa guerra o exército grego foi comandado por Dario I. 
 

JUSTIFICANDO: Ambos os lados ganharam batalhas, mas no final, Esparta tirou o 
poder de Atenas, tomando o controle da Grécia. 
Uma das conseqüências mais drásticas da Guerra do Peloponeso foi o extremo 
empobrecimento da população grega: os pobres ficaram ainda mais pobres e foram os 
que mais sofreram. 

 
 
 
 
11. Indique a alternativa correta sobre a democracia ateniense: (0,5) 
a) Os cidadãos atenienses não exerciam a fiscalização das leis. Eles apenas as 
elaboravam. 
 b) Clístenes foi o responsável pela implantação da democracia ateniense.  
c) O período de pagamento dos impostos gerava conflitos entre os cidadãos 
atenienses.  
d) Todas as pessoas nascidas em Atenas tinham o direito à participação política.  

http://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
http://www.infoescola.com/historia/pacto-colonial/


e) A democracia ateniense teve início para eliminar as diferenças entre eupátridas e 
georgois. Antes da democracia, os georgois governavam a polis. 
 
Justifique: (0,5) 
Clístenes foi o reformador capaz de estabilizar o regime democrático ateniense. Alem 

disso, ficamos com a ligeira impressão de que a igualdade entre os cidadãos de 

Atenas fora realmente alcançada. Porém, o conceito de cidadania dos atenienses não 

englobava, de fato, a maioria da população. 

Somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascidos na 

cidade eram considerados cidadãos. As mulheres, escravos e estrangeiros não 

desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Dessa forma, a democracia 

ateniense era excludente na medida em que somente um décimo da população 

participava do mundo político ateniense. 

 

      

 

 

 


