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1. (Unesp 2019)  – São uma formosura os governantes que tu 
modelaste, como se fosses um estatuário, ó Sócrates! [...] 
– Ora pois! Concordais que não são inteiramente utopias o 
que estivemos a dizer sobre a cidade e a constituição; que, 
embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de 
outra maneira que não seja a que dissemos, quando os 
governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros, que 
desprezem as honrarias atuais, por as considerarem 
impróprias de um homem livre e destituídas de valor, mas, 
por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão 
e às honrarias que dela derivam, e consideram o mais alto e o 
mais necessário dos bens a justiça, à qual servirão e farão 
prosperar, organizando assim a sua cidade? 
 

(Platão. A República, 1987.) 
 
 
O texto, concluído na primeira metade do século IV a.C., 
caracteriza  
a) a predominância das atividades econômicas rurais sobre as 

urbanas e enfatiza o primado da racionalidade.     
b) a organização da pólis e sustenta a existência de um 

governo baseado na justiça e na sabedoria.     
c) o caráter aristocrático da pólis durante o período das 

tiranias em Atenas e defende o princípio da igualdade 
social.    

d) a estruturação social da pólis e destaca a importância da 
democracia, consolidada durante o período de Clístenes.     

e) a importância da ação de legisladores, como Drácon e Sólon 
em Atenas, e apoia a consolidação da militarização 
espartana.     

  
2. (Enem 2019)  A soberania dos cidadãos dotados de plenos 
direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. 
Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em 
relação à população total dos homens livres podia variar 
muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias 
e maior nas democracias. 
 

CARDOSO, C. F. A cidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 
1985. 

 
 
Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de 
cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do 
seguinte critério para a participação política:  
a) Controle da terra.     
b) Liberdade de culto.     
c) Igualdade de gênero.     
d) Exclusão dos militares.     
e) Exigência da alfabetização.     
  
3. (Unesp 2018)  O aparecimento da filosofia na Grécia não foi 
um fato isolado. Estava ligado ao nascimento da pólis. 

(Marcelo Rede. A Grécia Antiga, 2012.) 
 
 
A relação entre os surgimentos da filosofia e da pólis na Grécia 
Antiga é explicada, entre outros fatores,  

a) pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado 
financeiro das grandes cidades.    

b) pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o 
poder divino dos reis.    

c) pela rejeição da população urbana à persistência do 
pensamento mítico de origem rural.    

d) pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a 
organização da vida na cidade.    

e) pela resistência dos grupos nacionalistas às invasões e ao 
expansionismo estrangeiro.    

  
4. (Unicamp 2018)  Os gregos sentiram paixão pelo humano, 
por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso, 
inventaram a polis: a comunidade cidadã em cujo espaço 
artificial, antropocêntrico, não governa a necessidade da 
natureza, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos 
homens, isto é, sua capacidade de raciocinar, de discutir, de 
escolher e de destituir dirigentes, de criar problemas e propor 
soluções. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção 
grega, a mais revolucionária, politicamente falando, que já se 
produziu na história humana, é democracia. 
 

(Adaptado de Fernando Savater, Política para meu filho. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 77.) 

 
 
Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e 
seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga.  
a) Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da 

liberdade dos homens e da tirania dos deuses.    
b) Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o 

mesmo funcionamento do sistema político vigente 
atualmente no Brasil.    

c) Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na 
polis e estava relacionada à capacidade de invenção da 
política.    

d) A democracia foi uma invenção grega que criou problemas 
em função do excesso de liberdade dos homens.    

  
5. (Fuvest 2017)  Em relação à ética e à justiça na vida política 
da Grécia Clássica, é correto afirmar:   
a) Tratava-se de virtudes que se traduziam na observância da 

lei, dos costumes e das convenções instituídas pela pólis.    
b) Foram prerrogativas democráticas que não estavam 

limitadas aos cidadãos e que também foram estendidas aos 
comerciantes e estrangeiros.    

c) Eram princípios fundamentais da política externa, mas 
suspensos temporariamente após a declaração formal de 
guerra.    

d) Foram introduzidas pelos legisladores para reduzir o poder 
assentado em bases religiosas e para estabelecer critérios 
racionais de distribuição.    

e) Adquiriram importância somente no período helenístico, 
quando houve uma significativa incorporação de elementos 
da cultura romana.     

  
6. (Pucsp 2016)  “Em termos constitucionais mais 
convencionais, [na Atenas antiga] o povo não só era elegível 
para cargos públicos e possuía o direito de eleger 
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administradores, mas também era seu o direito de decidir 
quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, 
constituindo-se como tribunal, todos os casos importantes 
civis e criminais, públicos e privados. A concentração da 
autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos 
cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de 
uma burocracia remunerada, as cortes com júri popular, tudo 
isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, 
portanto, de uma elite política institucionalizada.” 

 
M. I. Finley. Democracia antiga e moderna. Rio de Janeiro: 

Graal, 1988, p. 37. 
 
 
A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia, na 
Atenas antiga,  
a) limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões e 

nos assuntos políticos, que ficavam restritos à elite 
intelectual e econômica.    

b) reconhecia a necessidade da tripartição do poder, com a 
separação e a isonomia entre o executivo, o legislativo e o 
judiciário.    

c) dependia do bom funcionamento do aparato 
administrativo, composto por funcionários estáveis e por 
ampla hierarquia burocrática.    

d) permitia a ampla manifestação dos cidadãos e tinha 
mecanismos que impediam a perpetuação das mesmas 
pessoas em cargos administrativos.    

  
7. (Fuvest 2016)  O aparecimento da pólis constitui, na história 
do pensamento grego, um acontecimento decisivo. 
Certamente, no plano intelectual como no domínio das 
instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências; 
a pólis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. 
Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os 
séculos VIII e VII a.C., marca um começo, uma verdadeira 
invenção; por ela, a vida social e as relações entre os homens 
tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente 
sentida pelos gregos. 

 
Jean-Pierre Vernant. As origens do pensamento grego. Rio de 

Janeiro: Difel, 1981. Adaptado. 
 
 
De acordo com o texto, na Antiguidade, uma das 
transformações provocadas pelo surgimento da pólis foi  
a) o declínio da oralidade, pois, em seu território, toda 

estratégia de comunicação era baseada na escrita e no uso 
de imagens.    

b) o isolamento progressivo de seus membros, que preferiam 
o convívio familiar às relações travadas nos espaços 
públicos.    

c) a manutenção de instituições políticas arcaicas, que 
reproduziam, nela, o poder absoluto de origem divina do 
monarca.    

d) a diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa 
organização social dificultava a construção de identidades 
culturais.    

e) a constituição de espaços de expressão e discussão, que 
ampliavam a divulgação das ações e ideias de seus 
membros.    

  
8. (Enem 2015)  O que implica o sistema da pólis é uma 
extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros 
instrumentos do poder. A palavra constitui o debate 
contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. 
Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo 
político. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de 
Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado). 

 
 
Na configuração política da democracia grega, em especial a 
ateniense, a ágora tinha por função  
a) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em 

prol da cidade.    
b) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado 

expostas por seus magistrados.    
c) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para 

deliberar sobre as questões da comunidade.    
d) reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas 

os rumos a serem tomados em caso de guerra.    
e) congregar a comunidade para eleger representantes com 

direito a pronunciar-se em assembleias.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O grande filósofo grego 
Platão foi um crítico da democracia e defensor da 
“Sofocracia”, o governo dos sábios, dos reis filósofos 
vinculados ao “Mundo das Ideias”.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
O texto não deixa claro de que cidade-Estado grega está 
falando, uma vez que menciona tanto um sistema oligárquico 
quanto um sistema democrático. Logo, o único critério de 
exclusão de cidadania comum a várias cidades-Estado gregas 
(como Esparta e Atenas) era a posse da terra. Os não 
possuidores eram excluídos politicamente.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Sendo a Filosofia o amor pela sabedoria e a busca pelo 
conhecimento do mundo real, o surgimento da pólis grega e 
as discussões oriundas desse surgimento, em especial sobre a 
formação e a organização da vida em sociedade, contribuíram 
para o surgimento da Filosofia na Grécia Antiga.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A liberdade dos homens, garantida, principalmente, pelo 
pleno exercício da cidadania, na Grécia Antiga estava atrelada 
ao fazer política, uma vez que só podia participar da 
democracia escravista ateniense aqueles que eram 
considerados cidadãos.   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
A ética e a justiça que pautavam a vida política na Grécia 
amparavam-se em dois princípios: a autonomia das pólis (as 
chamadas cidades-estados gregas, autônomas entre si) e a 
participação ativa dos cidadãos (característica principal da 
política democrática ateniense).   
 
Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está em sintonia com o texto do 
pensador Finley, um dos grandes estudiosos sobre a 
Antiguidade Clássica. O texto remete à democracia na Atenas 
antiga, na qual os cidadãos tinham acesso à coisa pública, 
havia a possibilidade de manifestação dos cidadãos e existiam 
mecanismos legais que limitavam a perpetuação das mesmas 
pessoas em cargos públicos. Não por acaso pensadores como 

Platão, oriundo de família tradicional e rica, foi um grande 
crítico da democracia.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
Como o texto deixa claro na frase “por ela, a vida social e as 
relações entre os homens tomam uma nova forma”, o 
surgimento da pólis ampliou a vida intelectual e social dos 
gregos antigos.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A ágora era a praça pública onde os cidadãos atenienses 
discutiam os rumos da cidade.   
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