
 

CONTEÚDOS QUE ESTARÃO PRESENTES NOS EXAMES FINAIS 

HISTÓRIA 

 

PRIMEIRAS SÉRIES 

 

 

ITEM CONTEÚDO 

1 Mesopotâmia 

2 Egito 

3 Persas 

4 Grécia 

5 Roma 

6 Idade Média 

7 Império Bizantino 

8 Islã 

 

 

A recente Guerra do Iraque destruiu tesouros históricos valiosos dos museus de Bagdá, 

referentes às milenares civilizações mesopotâmicas, conforme o mapa a seguir, que se 

situavam no atual território iraquiano. 

 

                          

 
 

  Fonte: Adaptado de VICENTINO, C. e DOTIGO, G. História para o Ensino Médio. 

História Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2001, p. 48. 

 

1. Sobre tais civilizações, é INCORRETO afirmar: 

 

a) a Mesopotâmia, embora situada entre montanhas e desertos e sem florestas, dispunha 

de outros recursos naturais que possibilitaram a sedentarização humana na região. 



b) os recursos naturais disponíveis foram aproveitados, mediante a drenagem de pântanos, 

a abertura de canais e a construção de reservatórios. 

c) os sumérios forneceram a base cultural das civilizações mesopotâmicas, tendo 

desenvolvido inúmeras técnicas, dentre elas, a da escrita cuneiforme. 

d) a Babilônia constituía uma cidade-estado, que dominou a região em decorrência das 

riquezas obtidas por sua posição estratégica conduzidos pela liderança de Hamurábi. 

e) a unidade territorial e política mesopotâmica foi destruída pelos assírios, povo 

guerreiro do sul da região. 

 

2. Os clamores da revolta e da destruição de Nínive, registrados no Antigo 

Testamento, devem-se:   

 

a) ao pacifismo do povo Assírio.  

b) às soluções arquitetônicas dos sumérios.   

c) ao modo de produção asiático dos caldeus.  

d) aos atos despóticos, violentos e militaristas dos assírios.  

e) à religião politeísta dos mesopotâmicos. 

 

(...) um dos traços mais visíveis da economia egípcia antiga era, sem dúvida, o estatismo 

faraônico: a quase totalidade da vida econômica passava pelo faraó e seus funcionários, 

ou pelos templos. Estes últimos devem ser considerados parte integrante do Estado, 

mesmo se, em certas ocasiões, houve atritos entre a realeza e a hierarquia sacerdotal (...). 

As atividades produtivas e comerciais, mesmo quando não integravam os numerosos 

monopólios estatais, eram estritamente controladas, regulamentadas e taxadas pela 

burocracia governamental. 

                      Ciro F. Cardoso. O Egito Antigo, 1982. Adaptado. 

 

3. A partir do texto, conclui-se que, no antigo Egito, 

 

a) a economia era ineficiente, pois funcionários corruptos exploravam os camponeses e 

desviavam os impostos devidos ao Estado. 

b) as constantes disputas entre a burocracia estatal e os sacerdotes levaram à separação 

entre o poder político e religioso, o que comprometeu o poder do faraó. 

c) o domínio do poder público sobre a sociedade inibiu o surgimento de iniciativas 

privadas, capazes de racionalizar a produção e evitar o desperdício. 

d) a cobrança de impostos constituía-se na principal atividade do Estado, que não 

dispunha de exércitos organizados para enfrentar inimigos externos. 

e) a organização da economia garantia ao estado o controle dos excedentes de 

produção, que se constituíam em importante fator de poder político. 

 

4. Situados na faixa do Crescente Fértil, alguns povos da Antiguidade, como os 

egípcios, desenvolveram sociedades complexas com sistemas econômicos 

próprios, cujas características pautavam-se: 

 



a) Pela produção de excedentes, desenvolvimento de longas rotas comerciais para o 

mercado externo e transformação dos servos em assalariados do Estado. 

b) Pela transformação das populações aldeãs em servos, fortalecimento do senhorio rural 

e desenvolvimento do pastoreio. 

c) Pela mobilização de grandes contingentes de trabalhadores, montagem de 

sistemas de irrigação, com a construção de barragens, diques e açudes. 

d) Pela consolidação da propriedade privada da terra, larga utilização do sal como padrão 

de referência para as trocas comerciais e exploração dos escravos. 

e) Pelo desenvolvimento da pequena propriedade, onde prevalecia a produção de colonos 

e pastores livres, tributados pelo Estado sacerdotal. 

  

5. O nome do rei egípcio Amenófis IV (c.  1377  a.C.  –  c.  1358  a.C.)  está  ligado  

à  reforma  religiosa  que substituiu  o  culto  de Amon-Rá  por Áton  e  determinou 

o  fim  do  politeísmo. Além  do  caráter  religioso,  essa reforma buscava: 

  

a) limitar a riqueza e o poder político crescentes dos sacerdotes.  

b) reunificar o Egito, após as disputas promovidas pelos nomarcas.   

c) pôr fim às revoltas camponesas motivadas pelos cultos antropomórficos.  

d) reunir a população, por meio da religião, para fortalecer a resistência aos hicsos.  

e) restabelecer o governo teocrático, após o crescimento da máquina administrativa.  

 

“Se uma mulher odiou seu marido e disse: “Não me tomarás”, sua observação será 

investigada pelo conselho da cidade, e se ela foi cuidadosa  e, não teve erros, mas seu 

marido saía excessivamente e dela não fazia caso, aquela mulher não terá culpa; ela 

poderá tomar seu dote e retornar à casa de seu pai.” 

                     Fonte: O Código de Hamurabi 

 

6. O referido Código nos dá uma visão da sociedade da época. Partindo do conteúdo, 

acima apresentado, é CORRETO afirmar: 

 

a) a mulher, na sociedade babilônica, usufruía de prerrogativas iguais às desfrutadas pelo 

homem, desde a formação das cidades – estado. 

b) o reconhecimento dos direitos da mulher, na sociedade babilônica, resultou da 

influência do Zoroastrismo na Baixa Mesopotâmia. 

c) a justiça social se sobrepunha ao poder  da nobreza, tanto no I quanto no II Império 

Babilônico, o que serviu de modelo à sociedade ateniense. 

d) a família, apesar de ser uma unidade menor da sociedade, representava o cerne  

da estrutura social babilônica. 

e) sob hipótese alguma o homem perderia o poder sobre sua esposa 

 

Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego Heródoto (484 – 420/30 a.C.) 

interessou-se por fenômenos que lhe   pareceram incomuns, como as cheias regulares do 

rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu o seguinte:  

 



“Eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante cem 

dias; por que ele se retrai e a sua corrente baixa, assim que termina esse número de dias, 

sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até um novo verão. Alguns gregos 

apresentam explicações para os fenômenos do rio Nilo. Eles afirmam que os ventos do 

noroeste provocam a subida do rio, ao impedir que suas águas corram para o mar. Não 

obstante, com certa frequência, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare de subir 

da forma habitual. Além disso, se os ventos do noroeste produzissem esse efeito, os outros 

rios que correm na direção contrária aos ventos deveriam apresentar os mesmos efeitos 

que o Nilo, mesmo porque eles todos são pequenos, de menor corrente.” 

   

Heródoto. História (trad.). livro II, 19-23. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc. 2.ª ed. 

1990, p. 52-3 (com adaptações). 

 

Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gregos para os fenômenos do 

rio Nilo. De acordo com o texto, julgue as afirmativas abaixo. 

 

I)  Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de que suas águas são impedidas 

de correr para o mar pela força dos ventos do noroeste. 

II)  O argumento embasado na influência dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo 

sustenta-se no fato de que, quando os ventos param, o rio Nilo não sobe.  

III)  A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo baseava-se no fato de que 

fenômeno igual ocorria com rios de menor porte que seguiam na mesma direção dos 

ventos. 

 

7. É CORRETO apenas o que se afirma em 

 

A) I. 

B ) II. 

C ) I e II. 

D)  I e III. 

E)  II e III. 

 

“A Suméria era um território novo (...) estava coberta de grandes pântanos, cheia de 

juncos altos, interrompida por bancos de barro e areia periodicamente inundados pelas 

enchentes. Através de canais tortuosos entre os juncos, as águas barrentas dos dois rios 

corriam lentamente para o mar. Mas eram piscosas, e os juncos abrigavam muitas aves 

silvestres e outros animais e, nos terrenos que emergiam, as tamareiras proporcionavam 

todos os anos uma quantidade considerável de frutos nutritivos”.  

                Gordon Childe  

 

8. A região descrita acima refere-se:  

 

a) ao fértil território ocupado pelos fenícios.  

b) ao Vale do Jordão, onde se aglutinaram as tribos hebraicas conduzidas por Abraão.   



c) ao Vale do Indo e Ganges, alcançando por tribos arianas em busca de terras férteis, por 

volta de 2000 a.C.   

d) aos Vales do Nilo, intensamente disputados, por sua fertilidade, pelas tribos dos reinos 

do Alto e Baixo Egito.  

e) à Mesopotâmia, intensamente disputada pelas tribos semitas nômades e vindas do 

Deserto da Arábia. 

 

Analise a imagem. 

 

 
  

Leia a história em quadrinhos apresentada a seguir. 

 

9. É CORRETO afirmar que a imagem representa 

 

a) uma cena do cotidiano dos hititas, na pesagem de mercadorias comercializadas 

com o povo egípcio. 

b) acontecimentos do sonho de Moisés, de libertação do povo hebreu, quando era 

prisioneiro do faraó egípcio. 

c) o início do mundo para os antigos egípcios, quando Nut, deusa do céu e das 

estrelas, anuncia sua vitória diante de Chu, deus do Ar. 

d) o livro dos mortos dos egípcios, com Osíris à direita e Anúbis ao centro, 

pesando o coração de um morto para avaliar sua vida. 

e) deuses egípcios da época da antiga dinastia ptolomaica: Amóm-Rá à direita, Thot 

acima e Set e Aton ao centro. 

 

Observe a figura. 

 

TUMBA DE SENEDJEM 



    

 
 

Tumba de Sennedjem, Tebas 

 

10. A respeito do contexto apresentado, é CORRETO afirmar: 

 

a) a imagem demonstra que os agricultores das margens férteis do rio Nilo 

desconheciam a escrita. 

b) ao contrário da economia da caça de animais, que exigia o trabalho coletivo, a 

agricultura não originava sociedades humanas. 

c) a imagem revela uma apurada técnica de composição artística, além de se 

referir à economia e à cultura daquele período histórico. 

d) os antigos egípcios cultivavam cereais e desconheciam as atividades econômicas 

do artesanato e da criação de animais. 

e) a imagem comprova que as produções culturais dos homens estão desvinculadas 

de suas práticas econômicas e de subsistência. 

 

11. As civilizações da Antiguidade Oriental, particularmente a egípcia e a 

mesopotâmica, desenvolveram  

 

a) conquistas militares, em todos os períodos de sua história, para assegurar o 

abastecimento de escravos, fundamentais às grandes obras públicas, como templos e 

pirâmides. 

b) a escrita, sob diferentes formas, permitindo o registro dos princípios de seu 

monoteísmo, que se espalhou pelo Mediterrâneo. 

c) grande integração comercial com os povos vizinhos de forma pacífica, devido à 

abundância de recursos hídricos, agrícolas e minerais. 

d) a arquitetura e as ciências, com caráter utilitarista, que se manifestou nos 

anfiteatros, aquedutos e conhecimentos matemáticos. 

e) forte ligação entre a política e a religião, como se observa no caso do faraó 

egípcio, supremo soberano que era considerado um deus vivo. 

 

12. Dario I, célebre imperador da Pérsia, tem seu nome ligado à: 

 

a) conquista do reino dos medos e a fundação do Império Persa; 

b) elaboração da religião monoteísta 



c) conquista do Antigo Egito, na batalha de Pelusa 

d) derrotou os gregos na famosa batalha de Maratona 

e) organizou administrativa e política do Império, construção da Estrada Real 

e a criação de uma moeda. 

 

13. Sobre a história dos persas é CORRETO afirmar que: 

 

a) inicialmente estiveram submetidos aos babilônios, contudo após várias batalhas 

e alianças militares com os assírios derrotaram seus inimigos; 

b) dominaram a região do atual Irã desde o inicio de sua longa história, contudo foram 

submetidos pelos medos a partir do governo de Ciro, o Grande; 

c) Após serem derrotados na batalha de Maratona, liderados por Xerxes venceram 

seus grandes rivais os cartagineses nas batalhas de Termópilas, Salamina e Platéia; 

d) Após derrotar os medos, os persas liderados por Ciro, o Grande, iniciaram 

um projeto expansionista, culminando com a tomada da Babilônia e pondo fim 

ao Cativeiro da Babilônia, onde estavam submetidos os hebreus. 

e) todas alternativas anteriores estão incorretas. 

 

14. A irrigação não pode ser vista como a causa do surgimento do Estado centralizado 

e da civilização egípcia: pelo contrário, um sistema centralizado de obras 

hidráulicas para a agricultura irrigada surgiu como resultado tardio de um Estado 

forte. 

(Ciro F. Cardoso. O Egito Antigo, 1982.) 

 

A partir do texto conclui-se que, no Egito Antigo, 

 

a) as cheias do Nilo, irregulares e responsáveis por inundações que destruíam tudo o 

que havia nas margens, não favoreceram o processo de sedentarização. 

b) o poder do Faraó era simbólico, uma vez que o soberano não dispunha de exércitos 

nem de burocracia para fazer valer sua vontade. 

c) a concentração do poder nas mãos de uma dinastia centralizadora não pode 

ser explicada a partir das necessidades agrícolas. 

d) dependia-se do comércio externo para alimentar a população, uma vez que a 

produção agrícola era muito limitada. 

e) o sistema político em vigor resultava de necessidades impostas pelas 

características geográficas da região. 

 

Há, no Egito, pessoas encarregadas por lei de embalsamar corpos e que fazem 

disso uma profissão. Esses profissionais utilizam-se de vinho de palmeira e óleos 

aromáticos, especiarias (mirra, canela). Salgam o corpo e cobrem com náilon por 

setenta dias. Após este tempo, lavam, envolvem-no com faixas de tela de algodão 

embebidas em commi, uma espécie de cola. Existem vários tipos de 

embalsamamento. Esse apresentado é o mais caro. Nos tipo médio e inferior  são 

utilizados processos mais simples e mais baratos. O preço é combinado com a 



família. Se se encontra um cadáver abandonado, seja alguém que foi atacado por 

um crocodilo ou morto por afogamento no Rio Nilo, a cidade em cujo território 

foi encontrado, é obrigada a embalsamá-lo. Não é permitido parentes ou amigos 

tocar no cadáver, apenas os sacerdotes do Nilo têm esse privilégio. É algo mais 

precioso do que o simples cadáver de um homem.” 

 

 
 

15. Após a leitura do texto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) o egípcio após a morte recebia um tratamento diferente, de acordo com a sua 

condição social. 

b)  os egípcios recebiam o mesmo tratamento após a morte. 

c)  o egípcio morto no Rio Nilo recebia o tratamento igual a um mendigo. 

d)  o egípcio de classe alta era embalsamado pelo Faraó. 

e) a mumificação era exclusividade da família real 

 

16. Os Persas foram, na Antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a 

região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura é possível afirmar que: 

 

a) a vitória de Dario I sobre os Gregos marcou o início da ascensão persa no 

Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos 

monoteístas. 

b) começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o 

Grande, encontrando seu apogeu com Dario I que criou uma moeda, dividiu a 

Império em satrapias e fez a estrada real. 

c) famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as 

maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu Império.  

d) o declínio do Império persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os Assírios 

na batalha de Susa.  

e) adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, o bem e o mal, os Persas 

dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a 

Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor. 

 

Marque a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

Primeira Coluna 

 

( 1 ) Cambises 



( 2 ) Dario I 

( 3 ) Ciro, O Grande 

( 4 ) Caldeus 

 

Segunda Coluna 

 

(    ) Povo que aliando-se aos seus vizinhos derrubaram o império assírio e 

fundaram o império neobabilônico 

(    )  Diferentemente de seu pai, ele governou subjugando os povos 

conquistados 

(    ) Iniciou o processo de expansão territorial e dominação, contudo respeitando 

a cultura e crença dos povos conquistados 

(    ) Foi responsável pela organização do império persa, entre seus feitos está a 

institucionalização de uma moeda. 

 

17. A ordem CORRETA da SEGUNDA COLUNA é 

 

a) 1; 2; 3; 4 

b) 3; 2; 1; 4 

c) 4; 3; 2; 1 

d) 4; 1; 3; 2 

e) 2; 1; 4; 3 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALBERT UDERZO E RENÉ GOSCINNY. ASTERIX E OBELIX. s/d 

 

18. A história e os personagens remetem-se aos conflitos na região do Crescente 

Fértil, indicando que, na Antiguidade, a Mesopotâmia 

 

a) abrigou um “caldeirão de povos”, que para lá se dirigiam em busca de terras 

produtivas. 

b) unificou os diferentes povos da região sob um único e grande império, que pôs fim 

aos desentendimentos. 

c) estabeleceu um corpo de conselheiros, responsáveis por evitar as guerras e o 

desabastecimento. 

d) conviveu com a negação de heranças das culturas dos invasores, tais como os 

romanos.  

       e) demonstra a falta de identidade nacional do povo gaulês 

 

Certa ocasião, quando os espartanos enfrentaram os persas, em Termópilas, Êuritos e 

Aristôdamos, dois guerreiros, foram dispensados do combate por estarem doentes e 

tiveram permissão para regressarem a Esparta, caso quisessem. Êuritos preferiu 

permanecer. Ficou, lutou e morreu. Já Aristôdamos regressou sem ter combatido. Foi 

recebido com opróbrio. Nenhum espartano queria ajudá-lo a acender o fogo de sua casa, 

ninguém lhe dirigia a palavra e era chamado Aristôdamos, o Covarde. 

(Heródoto. História. Apud Teresa Van Acker. Grécia: a vida cotidiana na cidade-estado, 

1985.) 

19. O texto, cujo original é do século V a.C., exemplifica 

 

a) a falta de disciplina e de preparo militar dos espartanos, durante os combates contra 

outros povos. 

b) a valorização da paz que prevalecia em Esparta e a diferenciava da beligerante Atenas. 

c) as constantes epidemias que grassavam em Esparta e que inviabilizavam a maioria de 

suas ações guerreiras. 



d) os valores e princípios militares que regulavam a educação e a sociedade 

espartanas. 

e) o temor que os espartanos sentiam ao ver ameaçada sua democracia e o esforço militar 

para defendê-la. 

 

Quando sua influência [de Péricles] estava no auge, ele poderia esperar a constante 

aprovação de suas políticas, expressa no voto popular na Assembleia, mas suas propostas 

eram submetidas à Assembleia semanalmente, visões alternativas eram apresentadas às 

dele, e a Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e 

ocasionalmente assim procedeu. A decisão era dos membros da Assembleia, não dele, ou 

de qualquer outro líder; o reconhecimento da necessidade de liderança não era 

acompanhado por uma renúncia ao poder decisório. E ele sabia disso. 

(Moses I. Finley. Democracia antiga e moderna, 1988.) 

 

20. Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense, no século V a.C., o 

texto afirma que 

 

a) os líderes políticos detinham o poder decisório, embora ouvissem às vezes as opiniões 

da Assembleia. 

b) a eleição de líderes e representantes políticos dos cidadãos na Assembleia demonstrava 

o caráter indireto da democracia. 

c) a Assembleia era o espaço dos debates e das decisões, o que revelava a participação 

direta dos cidadãos na condução política da cidade. 

d) os membros da Assembleia escolhiam os líderes políticos, submetendo-se a partir de 

então ao seu poder e às suas decisões. 

e) os cidadãos evitavam apresentar suas discordâncias na Assembleia, pois poderiam 

assim provocar impasses políticos. 

 

O mundo grego do século V a.C. não tinha uma capital, no sentido político do termo. 

Cada uma das cidades que o constituíam era independente e funcionava, pelo menos na 

teoria, como um Estado autônomo, com sua própria constituição, leis, organização social, 

moeda e sistema de pesos e medidas. Atenas, porém, se destacava, exercia uma 

supremacia de fato e, também, de direito, por meio da Liga de Delos, criada em 477 a.C. 

sob o pretexto de proteger as cidades de um retorno ofensivo dos persas. 

(Jean-Jacques Maffre. Atenas, a capital artística da Grécia. História Viva, junho de 2005. 

Adaptado.) 

 

21. A partir do texto, é CORRETO afirmar que, no século V a.C., Atenas 

 

a) assumiu o comando do Estado nacional grego e passou a coordenar as ações políticas 

e militares em toda a Península Balcânica. 

b) assumiu a liderança do projeto expansionista grego e, por meio de aliança militar com 

todas as demais cidades-estados, estabeleceu sua hegemonia no comércio mediterrânico. 



c) expulsou os invasores estrangeiros que ameaçavam a estabilidade e a contínua 

harmonia entre as cidades-estados, pacificando o território grego. 

d) desmantelou o antigo Estado grego unificado e promoveu a autonomia econômica e 

política das diversas cidades-estados. 

e) conseguiu impor sua liderança a algumas cidades-estados gregas, apresentando-

se como capaz de apoiá-las militarmente em caso de ameaças externas. 

 

22. É CORRETO afirmar que a Guerra do Peloponeso, no século V a.C., 

 

a) exauriu política e militarmente algumas cidades-estados gregas, que, a despeito 

de sua recuperação econômica relativamente rápida, não conseguiram resistir ao 

avanço militar macedônio. 

b) determinou o início do expansionismo marítimo grego e permitiu o estabelecimento, 

às margens do Mar Mediterrâneo, de diversos reinos submissos a Esparta e a Atenas. 

c) contribuiu para aproximar povos que viviam distantes uns dos outros, facilitando a 

organização militar e a unidade de comando político nas lutas contra invasores 

macedônios. 

d) extinguiu o Estado imperial unificado que antes reunia as cidades-estados gregas e 

promoveu intensa fragmentação política, o que facilitou a invasão e controle da Península 

Balcânica pelo Império Persa. 

e) reduziu o poder financeiro e a capacidade bélica das cidades- estados democráticas, 

como Atenas e Tebas, e ampliou a hegemonia espartana, que passou, ao final do conflito, 

a comandar toda a Península Balcânica sendo submetida (Esparta) somente pelos 

romanos. 

 

23. Sobre as Guerras Médicas, travadas entre gregos e persas no início do século V 

a. C., assinale a alternativa CORRETA. 

 

a) a vitória grega deveu-se à forte liderança espartana, uma vez que Atenas se submeteu 

aos persas desde o início dos conflitos. 

b) durante o conflito Atenas liderou as cidades gregas fundando uma confederação, 

denominada Liga de Peloponeso. 

c) os gregos se destacaram na guerra por causa do uso da poderosa cavalaria ateniense. 

d) durante o conflito Atenas liderou as cidades gregas fundando uma confederação, 

denominada Liga de Delos. 

e) Cambises, principal general do exército persa, conseguiu grandes vitórias graças à ação 

de mercenários financiados pelo rei Dario. 

 

24. Diante do quadro de instabilidade, vários legisladores atenienses fizeram 

propostas para superar os conflitos e atenuar as tensões sociais. Os mais 

importantes foram Drácon e Sólon, sendo que a reforma de Sólon, revestiu-se de 

importância porque 

 



a) criou o ostracismo, mecanismo político da época, que pretendia defender os cidadãos 

contra a tirania. 

b) distribuiu melhor as terras férteis entre os camponeses e ainda instituiu uma espécie de 

crédito agrícola para os camponeses. 

c) se baseou nos princípios da igualdade política dos cidadãos e da participação de todos 

nas decisões do governo. 

d) mesclou a cultura grega de elementos orientais. 

e) eliminou a escravidão por dívidas libertando todos aqueles que se haviam tornado 

escravos, dividiu a sociedade  de forma censitária, ou seja, de acordo com a renda 

de cada indivíduo, possibilitando, dessa forma, a ascensão dos demiurgos. 

 

25. Ao compararmos o desenvolvimento do direito escrito em Atenas, confrontando 

as medidas de reforma social adotadas por Sólon (em meados do século V a.C.) 

com a nova ordem democrática instituída pela reforma política de Clístenes (no 

final do século V a.C.), é CORRETO inferir que: 

 

a) ocorreu a sucessão de uma ordem legal tirânica, baseada nas leis draconianas, por um 

sistema político representativo (democracia) que garantia acesso a todos os atenienses às 

decisões sobre a vida da pólis. 

b) houve a substituição de uma organização política de categorias sociais delimitadas 

pelo poder econômico (plutocracia) por uma ordem sociopolítica de igualdade de 

direitos entre os cidadãos atenienses (democracia). 

c) houve a transição de uma ordem legal democrática, que abolia os privilégios políticos 

da aristocracia rural, para a ascensão de um regime tirânico de fachada democrática. 

d)ocorreu um movimento coordenado de ampliação dos direitos políticos, de modo que 

as reformas de Clístenes completaram o pioneirismo das medidas de Sólon, mantendose 

uma conexão entre plutocracia e democracia. 

e) criou-se um impasse entre a reforma de Sólon, que eliminou os privilégios políticos da 

aristocracia rural, e a nova ordem democrática de Clístenes, que repôs alguns dos 

privilégios aristocráticos como o controle da Eclésia. 

 

26. A Guerra do Peloponeso (431 a.C.- 404 a.C.), que teve importância fundamental 

na evolução histórica da Grécia antiga, resultou, entre outros fatores, de 

 

a) um confronto econômico entre as cidades que formavam a Confederação de Delos. 

b) um esforço da Pérsia para acabar com a influência grega na Ásia Menor. 

c) um conflito entre duas ideologias: Esparta, oligárquica, e Atenas, democrática, 

essa última acusada de desvios financeiros e de imperialista. 

d) uma manobra de Esparta para aumentar a sua hegemonia marítima no mar Egeu. 

e) uma tentativa de Atenas para fracionar a Grécia em diversas cidades-estado. 

 

27. A denominação Magna Grécia refere-se à(s): 

 

a) principais cidades-estado gregas: Atenas e Esparta; 



b) fase expansionista grega e a conquista de regiões em França e África. 

c) áreas colonizadas pelos gregos no sul da Itália e na Sicília; 

d) Bizâncio, onde os gregos formaram suas mais importante colônia; 

e) Hegemonia ateniense durante o período arcaico. 

 

28. Foram características econômicas e sociais da Cidade-Estado Esparta: 

 

a) a posição do indivíduo na comunidade era definida pelo seu grau de riqueza econômica 

e sua economia era natural e coletivista. 

b) a existência de uma oligarquia aristocrática, que monopolizava o poder militar, 

político e religioso, culturalmente arcaica, sem atividades mercantis. 

c) as classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo tempo que adquiriam maior poder 

econômico, procuravam ampliar seu domínio social. 

d) a proibição da escravidão por dívidas pela oligarquia dominante estimulou a vinda para 

a cidade de artesãos estrangeiros, a fim de promover o comércio e atividades culturais. 

e) cidade marítima dominada por camponeses proprietários de minifúndios, que permitia 

aos estrangeiros, Metecos, a realização de atividades culturais. 

 

A civilização grega apresentou unidade cultural e fragmentação política. 

 

29. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Psístrato, Hípias e Hiparco foram responsáveis pela maiores avanços na sociedade 

ateniense ao defenderem os modelos democráticos e de cidadania, posteriormente 

implantado por Drácon. 

b) Em Atenas a primeira forma de organização política foi a monaqruia representada pelo 

Basileu, poder que se estruturava no Arcontado, esse fiscalizado pelo Areópago. 

c) A Segunda Diáspora Grega teve entre outras consequencias o prejuízo econômico dos 

georgois, sendo que muitos faliram tornando-se escravos por dívidas. 

d) Demiurgos era uma classe social emergente enriquecida pelo comércio que passou a 

questionar o poder oligárquico dos eupátridas. 

e) A Àpela espartana era uma grane Assembleia com atribuições de eleger os membros 

da Gerúsia e do Eforato. 

 

São fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que viria a 

se constituir na civilização grega os poemas "Ilíada" e "Odisséia", atribuídos a Homero.  

 

30. Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com a 

seguinte alternativa: 

 

a) o domínio do fogo ofertado aos homens por Prometeu; 

b) a implantação da democracia em Atenas; 

c) os combates e batalhas da Guerra do Peloponeso; 

d) a conquista da Grécia pelas tropas romanas. 



e) a longa guerra contra a cidade de Tróia; 

  

Desde seu início, em 27 a.C., o Império Romano enfrentou graves problemas sociais. A 

escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam 

seus empregos. Esta massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca 

de empregos e melhores condições de vida. O Imperador Otávio ficou receoso de que 

pudesse acontecer alguma revolta nessa massa popular urbana empobrecida e adotou uma 

política pública que consistia em oferecer a eles gratuitamente alimentação e diversão. 

Quase todos os dias ocorriam lutas de gladiadores nos estádios, onde eram distribuídos 

alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida, 

diminuindo as chances de revolta.  

 

31. Essa prática ficou conhecida por: 

 

a) Política do Pão e Jogos. 

b) Política do Pão e moradia. 

c) Política do Pão e trigo. 

d) Política do Pão e Circo. 

e) Política do Tribuno da Plebe. 

 

32. Otávio Augusto (29 a.C. – 14 d.C.), mesmo centralizando em suas mãos o poder 

real, não substituiu a constituição política republicana por uma monárquica. Esta 

atitude poderia ser explicada, levando-se em consideração o seguinte 

 

a)Otávio conhecia a história romana e sabia da força do Senado romano, instituição 

responsável pela queda da monarquia e pelo assassinato de César. Otávio não 

desejava correr os mesmos riscos. 

b)Os romanos, cansados de guerras e turbulências, queriam a continuidade do governo 

que proporcionasse diversão e alimentação à plebe. 

c)Otávio Augusto, exímio estrategista, sabia que as províncias e o povo obedeciam apenas 

ao senado. 

d)Otávio Augusto pretendia dispor de um número maior de encargos, inclusive públicos, 

nos quais poderia colocar os seus favoritos e aqueles que o auxiliaram em sua ascensão. 

e) todas alternativas anteriores estão incorretas. 

 

33. No final do período republicano de Roma, pode-se perceber a transferência de 

poder para as mãos de um governante que, a partir de 27 d.C., recebe o título de 

Imperator. Originalmente, durante a República, o poder de decisão na sociedade 

romana repousava sobre 

 

a)os censores. 

b)o Senado. 

c)o Tribunato da Plebe. 

d)a Assembleia Centuriata. 

e)os questores. 

 



A retração no projeto expansionista, refletiu-se na escassez de mão de obra escrava e na 

consequente diminuição da produção agrícola com o aumento subsequente dos produtos 

alimentícios. Além de emergir lutas internas entre os Generais romanos que buscavam o 

poder. Contudo, a partir de 284 d.C., novas medidas foram tomadas.  

 

34. Sobre isso é CORRETO afirmar: 

 

a)Constantino congelou preços e salários e instalou o Triunvirato como forma de acalmar 

os políticos e a plebe; 

b)Teodósio dividiu o Império em dois na tentativa de diminuir a pressão econômica, o 

que não deu resultado, pois ocorreram as invasões bárbaras. 

c) ocorreu a aceitação e a oficialização do cristianismo, antes seita perseguida. 

d) ocorreu o florescimento e o apogeu da vida urbana no Império. 

e)Diocleciano instalou a tetrarquia. 

 

Considere o documento histórico. 

 

As feras que percorrem os bosques da Itália têm cada uma o seu abrigo e os que morrem 

pela defesa da Itália têm como bens somente a luz e o ar que respiram. Sem teto para se 

abrigar, eles vagueiam com suas mulheres e seus filhos. Os generais os enganam quando 

os exortam a combater pelos templos de seus deuses, pelas sepulturas de seus pais. Isto 

porque de um grande número de romanos não há um só que tenha o seu altar doméstico, 

o seu jazigo familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo de 

outros. Dizem que são senhores do universo, mas eles não são donos sequer de um pedaço 

de terra. 

         (Plutarco. Vidas paralelas. In: Luiz Koshiba e Denise M. F. Pereira. História Geral 

e do Brasil. São Paulo: Atual, 2004. p.54) 

 

35. As ideias do documento são atribuídas a um Tribuno da Plebe que atuou na vida 

política da antiga República Romana no século II a.C. A partir do conhecimento 

histórico, é possível considerar que essas ideias justificavam 

 

a) a proposição de um projeto que previa a Reforma Agrária. 

b) a implantação de uma política de importação de escravos para as propriedades dos 

patrícios, como forma de liberar os camponeses dos trabalhos braçais. 

c) a política de "pão e circo" adotadas pelos imperadores romanos com o objetivo de 

conter as revoltas da plebe e dos clientes nos grandes centros urbanos. 

d) o estabelecimento do sistema de colonato nos latifúndios que perderam seus escravos 

em razão da crise da escravidão, que atingiu o império romano. 

e) a aprovação de uma lei urbana que estimulava a distribuição de terras na cidade de 

Roma para as camadas empobrecidas da população romana. 

 

36. Dentre os movimentos sociais que marcaram a República Romana, podemos 

destacar as lutas entre patrícios e plebeus. Sobre estas lutas, é CORRETO 

afirmar: 



 

a)O casamento entre patrícios e plebeus não foi permitido, apesar das conquistas do povo 

romano nas lutas contra os patrícios. 

b)Apesar da marginalização política, não havia discriminação entre patrícios e plebeus. 

c)Os plebeus conquistaram o direito de participar do Consulado com a promulgação 

da Lei Licínias-Sêxtias. 

d)Quando um patrício tornava-se insolvente, sem condições de pagar dívidas, tinha de se 

submeter ao Nexum. Este foi um dos fatores que causou os conflitos entre plebeus e 

patrícios. 

e)todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

“Mesmo para um cidadão romano, seria impossível dizer, com certeza, se o sistema, em 

seu conjunto, era aristocrático, democrático ou monárquico. Com efeito, a quem fixar a 

atenção no poder dos Cônsules, a Constituição romana parecerá totalmente monárquica; 

a quem fixar no Senado, parecerá aristocrática, e a quem se fixar no poder do povo, 

parecerá, claramente democrática. (...) cada uma das três partes [do Estado] é capaz, se 

desejar, de criar obstáculos às outras, ou de colaborar com elas. (...) Nenhum dos poderes 

predomina sobre os outros nem pode desprezá-los.” 

              (Políbio, História, século II a.C.) 

 

37. De acordo com o historiador grego, Políbio, a Constituição de Roma, que 

favorecera as conquistas no Mediterrâneo, era  

 

a)baseada no predomínio do Senado sobre a autoridade dos cônsules e do povo. 

b)certamente democrática, por entregar aos plebeus a maior parte dos poderes. 

c)marcada pelo conflito entre os diferentes poderes que compunham o Estado. 

d)claramente aristocrática, por concentrar o poder nas mãos dos cônsules. 

e)caracterizada pelo equilíbrio de poder entre os Cônsules, o Senado e o Povo. 

 

“A principal diferença entre as pessoas, quanto ao direito, é esta: todos os homens são ou 

livres ou escravos. Os homens livres subdividem-se, por sua vez, em nascidos livres e 

libertos ou forros. São nascidos livres os que assim nasceram; são libertos os que foram 

alforriados. Os libertos são de três tipos: cidadãos romanos, cidadãos latinos ou não-

cidadãos.” 

         (FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Roma. Vida pública e vida privada. São Paulo: 

Editora Atual, 1993. p. 29.) 

 

38. O documento acima retirado do Institutas, cap. I, versículos 9-17, demonstra a 

existência em Roma de uma 

 

a)sociedade dividida por classes, onde a diferenciação era feita pelo acúmulo de riquezas 

dessa ou daquela classe. 

b)divisão bastante clara dos homens, mas ao mesmo tempo, deixa evidente que havia 

possibilidade de mobilidade, mudança de um grupo para outro. 



c)sociedade igualitária, onde todos eram cidadãos romanos com direitos e deveres muito 

claros. 

d)divisão entre homens livres e não livres que se mantinha por toda a vida, uma vez que 

era proibida a mobilidade entre os grupos. 

e)sociedade capitalista em que o crescimento pela força do trabalho definia o lugar de 

cada indivíduo dentro da sociedade. 

 

39. As dificuldades de administrar o Império Romano traziam problemas para os seus 

governantes. O imperador Constantino (313-337) tentou amenizar essas 

dificuldades: 

 

a)editando a Lei Máxima, para controlar o excesso de impostos. 

b)dividindo o Império politicamente, privilegiando os cidadãos romanos. 

c)proibindo o aumento dos latifúndios, promovendo uma Reforma Agrária. 

d)concedendo liberdade de culto aos cristãos, procurando conquistá-los 

politicamente. 

e)eliminando os poderes do Senado, centralizando os poderes nas Assembleias. 

 

Leia o texto abaixo: 

 

“Nenhum sistema jurídico anterior tivera jamais a noção de uma propriedade privada sem 

restrições: a propriedade na Grécia, na Pérsia, no Egito, fora sempre ‘relativa’, ou, por 

outras palavras, era condicionada por direitos superiores ou colaterais de outras partes e 

autoridades, ou por obrigações em relação a elas. Foi a jurisprudência romana que, pela 

primeira vez, emancipou a propriedade privada de todo o requisito ou restrição 

extrínsecos, ao desenvolver a móvel distinção entre mera ‘posse’, controle factual dos 

bens, e ‘propriedade’, direito pleno a eles.” 

          Anderson, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Porto: Afrontamento, 

1982. pp. 71-2. 

 

40. De acordo com o texto, os romanos: 

 

a)assim como os gregos, diferenciavam a posse da propriedade. 

b)atrelavam a propriedade ao exercício de uma determinada função ou autoridade. 

c)estabeleceram a propriedade como direito pleno aos bens, diferenciando-a da 

posse. 

d)estabeleceram um código legal que tornava a propriedade privada proibida aos não-

romanos. 

e)tornavam a propriedade privada um privilégio dos que ocupassem altos cargos na 

hierarquia romana. 

 

“Quando, porém, Roma passou a disputar a supremacia do Mediterrâneo, Cartago 

transformou-se em sério obstáculo à sua política expansionista. Rivais declaradas, não 

demorou muito para que as duas potências entrassem em conflito armado.”  



 

41. O fragmento de texto acima está relacionado com:  

 

a)As Guerras Púnicas.  

b)A Conquista da Mecedônia.  

c)As Guerras Médicas.  

d)A Confederação de Delfos.  

e)As invasões Bárbaras.  

 

42. Entre os séculos V e III a .C., muitas leis foram promulgadas, beneficiando os 

plebeus com relação ao poder dos patrícios em Roma. Entre essas leis, NÃO está 

a regulamentação que: 

 

a)possibilitou a realização dos chamados casamentos mistos (entre patrícios e plebeus). 

b)tornou o Direito de conhecimento público, na medida em que se constituiu a primeira 

lei escrita dessa sociedade. 

c)permitiu aos plebeus ocuparem as mais altas magistraturas, como o consulado. 

d)terminou com a escravidão que atingia pessoas livres que não pagavam suas dívidas. 

e)assegurou a posse, para plebeus e estrangeiros, de grandes propriedades nas terras 

conquistadas. 

          

 

43. Mackenzie) O ano de 1054 foi marcado pelo "Cisma do Oriente". Após um 

longo processo de conflitos, ocorreu a ruptura entre o papado romano e o 

patriarca de Constantinopla, ocasionando: 

 

a) a criação da Igreja Cristã Ortodoxa Grega. 

b) a transferência da sede do papado para a cidade de Avignon. 

c) o conflito denominado Querela das Investiduras. 

d) a fundação da Igreja Cristã Protestante. 

e) a divisão do Clero em secular ortodoxo e regular monástico. 

 

44. (FGV) Para explicar a rápida expansão muçulmana, ou do Islão, há vários 

fatores. Qual dos tópicos a seguir não é explicativo disso: 

 

a) o crescimento demográfico da população árabe, que pressionava o povo a procurar 

terras favoráveis à agricultura; 

b) à fraqueza defensiva do Ocidente, devida à política de paz e tolerância da Igreja 

Católica com todas as outras religiões; 

c) o desejo frenético de levar a religião islâmica para outros povos; 

d) no Ocidente a expansão árabe soube aproveitar as fraquezas dos Estados bárbaros 

descentralizados, que sucederam o Império Romano; 

e) a busca do acúmulo de riquezas através do domínio das rotas comerciais 

 



(Ufes) Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones (imagens pintadas ou 

esculpidas de Cristo, da Virgem e dos Santos) constituíam a "revelação da eternidade no 

tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança de que Deus tinha se 

revelado ao homem e por isso era possível representá-Lo de forma visível." 

   (Franco Jr., H. e Andrade Filho, R. O. O IMPÉRIO BIZANTINO. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. p. 27).  

 

Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones no Império Bizantino, o imperador 

Leão III, em 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada 

"crise iconoclasta". 

 

45. Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar o (a): 

 

a) intolerância da corte imperial para com os habitantes da Ásia Menor, região onde o 

culto aos ícones servia de pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se 

emancipar. 

b) necessidade de conter a proliferação de culto às imagens, num contexto de 

reaproximação da Sé de Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se 

posicionava contra a instituição dos ícones e exigia a sua erradicação. 

c) tentativa de mirar as bases políticas de apoio à sua irmã, Teodora, a qual valendo-se 

do prestígio de que gozava junto aos altos dignitários da Igreja Bizantina, aspirava 

secretamente a sagrar-se imperatriz. 

d) aproximação do imperador, por meio do califado de Damasco, com o credo islâmico 

que, recuperando os princípios originais do monoteísmo judaico-cristão, condenava a 

materialização da essência sagrada da divindade em pedaços de pano ou madeira. 

e) descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros 

(principais possuidores e fabricantes de ícones), que atraíam para o serviço 

monástico numerosos jovens. 

 

46. (Unesp) O Império Árabe está associado a um legado cultural islâmico secular. 

Assinale o significado histórico correto da expressão islâmica que se manifesta 

na crise atual do Golfo Pérsico. 

 

a) "Jihad" é a luta pela fé, pela restauração da palavra de Alá, denominada 

Guerra Santa. 

b) "Muçulmano" é ser árabe necessariamente. 

c) "Mesquita" é livro sagrado. 

d) "Kiffer" é aquele que pratica rezas diárias e segue o Islã. 

e) "Hégira" é vocábulo árabe que no léxico português significa submisso. 

 

47. (Vunesp) O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que 

o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa 

heterogeneidade, o que pode ser constatado na existência de seitas rivais como: 

 



a) politeístas e monoteístas 

b) cristãos e muezins 

c) sunitas e xiitas 

d) sunitas e cristãos 

e) xiitas e coraixitas 

 

48. (FGV-SP) A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que 

marca o início do calendário islâmico, corresponde: 

 

a) à entrada triunfal de Maomé em Meca em 630. 

b) ao casamento de Maomé com uma rica viúva, dona de camelos. 

c) à revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel. 

d) à fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. 

e) ao grande incêndio da Caaba em Meca em 615. 

 

 

Leia o texto a seguir:  

 

“[...] O Alcorão ordena: “Não geres confusão na terra após este justo comando.” 

Quando diz também que a terra e tudo o que nela existe é criada para nosso uso, isto não 

implica uma transferência de propriedade; é uma incumbência a nós delegada, e 

respondemos perante o “Senhor de todas as coisas” pelo nosso ministério. O 

muçulmano é constantemente relembrado, quer no Alcorão, quer nos ditos preservados 

do Profeta, que a ganância e o desperdício estão entre os maiores pecados. Podemos 

usar aquilo que nos é disponibilizado para o nosso sustento, mas nada mais; e mesmo 

esse pouco não é mais do que um roubo se abandonamos a nossa função humana e 

decidimos renunciar a oração universal que transporta toda a criação de novo para a sua 

origem.”  

 

(Conceição, Miguel. O protesto da terra. In: Sabedoria Perene.) 

 

49. Partindo do que está exposto no texto, indique a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os “outros ditos preservados do profeta”, aos quais o texto se refere, podem ser 

encontrados em livros como a Suna. 

b) O islamismo rejeita o desperdício e a ganância por serem, além de tudo, pecado. 

c) O texto sugere que o islâmico leva em conta uma espécie de comunhão entre a ação 

humana e os bens naturais que lhe foram dados por Deus. 

d) O texto acentua o fato de que o mau uso humano da terra e dos bens naturais é mais 

grave que um roubo. 

e) O Alcorão, segundo o texto, sugere a reforma agrária e a distribuição de terras 

entre os muçulmanos. 

 

Leia o texto a seguir:  



 

“A gente tem vontade de perder-se em As mil e uma noites, pois sabe que, se entrar 

nesse livro, é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. […] No título de As mil e 

uma noites existe algo muito importante: a sugestão de que se trata de um livro infinito. 

E ele é, virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As mil e uma noites até o 

fim. Não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. […]”.  

 

BORGES, Jorge Luís. Sete noites. São Paulo: Max Limonad, 1983, p. 71-85. 

 

50. De acordo com o texto, é possível afirmar que: 

 

a) o livro As mil e uma noites é um dos mais confusos livros de literatura já escritos, já 

que o leitor “se perde” ao lê-lo. 

b) os árabes não se acostumaram com o livro As mil e uma noites, por isso não 

conseguem lê-lo até o fim. 

c) a riqueza do livro As mil e uma noites está no fato de ele ser infinito, no sentido 

de oferecer leituras ilimitadas sobre os temas de que trata. 

d) os árabes julgam que As mil e uma noites é uma obra de boa qualidade por ter sido 

escrita por chineses. 

e) o autor, Jorge Luís Borges, abomina As mil e uma noites, pois é um livro infinito. 

 

51. No período de 532 ocorreu em Constantinopla uma revolta, consequência da 

insatisfação popular contra a opressão geral dos governantes e os enormes 

tributos, essa revolta ficou conhecida como 

 

a)Revolta tributária 

b) Revolta de Constantinopla 

c) Fim ao tributo 

d) Revolta de Nika  

e) Revolta Bizantina. 

 

Sobre o Império Bizantino, marque as afirmações abaixo com V se são verdadeiras ou F 

se forem falsas: 

 

(   ) Constantinopla, a "Nova Roma" de Constantino, foi fundada para servir como 

capital do Império. 

(    ) Sua localização geográfica era péssima, descampada por todos os lados, facilitando 

as invasões. 

(   ) O grande imperador de Bizâncio foi Justiniano, pois em seu governo expandiu os 

territórios, construiu a Igreja Santa Sofia entre outras coisas.  

(    ) No Corpus Juris Civilis, Justiniano organizou uma compilação das leis romanas 

que serviu de base para muitos códigos civis da atualidade 

(    ) O Imperador se imiscuía nos assuntos religiosos prática chamada de cesaropapismo 

 



52. A ordem CORRETA é 

 

a) VFVVV 

b) VVVVV 

c) VFVFV 

d) FFFVV 

e) VFFFV 

 


