
HISTÓRIA

01.  Quanto aos hebreus, é correta a afirmação que: 
a) Foi o primeiro povo a elaborar uma religião monoteísta; 
b) Sua religião sempre foi politeísta; 
c) Durante toda sua história tiveram uma religião monoteísta;
d) Foram um dos únicos povos da chamada antiguidade oriental que, durante a maior parte de 
sua história,teve uma religião monoteísta;
e) Adotaram facilmente a religião politeísta dos romanos. 

02. Sobre a democracia ateniense, é correto afirmar: 
a) A palavra  demos,  que significa,  genericamente,  povo  e referia-se a todos os habitantes de 
Atenas; 
b) A palavra demos relaciona-se somente aos homens livres e filhos de atenienses;
c) Participavam do espaço público grego os escravos, os estrangeiros e as mulheres casadas com 
cidadãos gregos;
d) A participação da mulher ocorria de forma efetiva nas assembleias;
e) A sociedade grega estava fundada no ideal de democracia, sem diferenças de classes, e todos 
votavam livremente nas assembleias. 

03. A paz romana no século I representou: 
a) A consolidação territorial do império e a prosperidade das províncias; 
b) Um sinal de fraqueza frente aos bárbaros e a decadência econômica; 
c) A vitória pessoal de Augusto frente ao senado militarista; 
d) O deslocamento do eixo politico do império de Roma para a Gália; 
e) O primeiro grande sucesso do Cristianismo e do seu pacifismo. 

04. Em três dias da semana, os camponeses pagavam a ...............,  isto é, aravam a terra do 
senhor, cuidavam de seus animais, realizavam tarefas domésticas e faziam a manutenção das 
construções. A palavra que completa a frase é:  
a) Talha;
b) Banalidades;
c) Corvéia;
d) Mão-morta; 
e) Formariage. 

05. Todas  as  alternativas  apresentam  fatos  que  podem  ser  associados  à  decadência  do 
Feudalismo, exceto: 
a) A ocorrência da fome e da Peste Negra que dizimaram a Europa na primeira metade do século 
XIV;
b) O aumento do número de cidades tanto de origem rural como surgidas de acampamentos de 
mercadores;
c)  O desenvolvimento  das atividades comerciais  nos  mares Mediterrâneo,  Negro,  do Norte e 
Báltico.
d) O desenvolvimento da cavalaria, que se empenhou nas Cruzadas e difundiu pelo mundo os 
valores cristãos; 
e)  Uma  série  de  insurreições  e  pertubações  sociais  que  ocorreram  na  Europa  Ocidental  e 
atingiram a cidade e o campo. 



Gabarito
01. A
Comentário: Os hebreus foram o povo que primeiro adotou o monoteísmo. 

02. B
Comentário: Somente participavam do demos os homens livres e atenienses de nascimento. 

03. A
Comentário: A paz romana representou o auge do império romano. 

04. C
Comentário: Trabalhar nas terras do senhor era uma das tarefas do servo, ação que recebia o 
nome de corvéia. 

05. D
Comentário: A cavalaria representou o auge do Feudalismo. 


