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01. A ideologia propagada pelo exército de Alexandre, o Grande, era oriunda da Grécia, apesar da raiz Macedônia, e, por isso, tinha 
caráter antropocêntrico aproximando-se dos ideais racionais, filosóficos e, inclusive, democráticos das pólis gregas. Vale salientar que 
o filósofo Aristóteles, contribuiu para a formação intelectual de Alexandre em Tebas. As opções da questão mostram inúmeras causas 
de desavenças entre Alexandre e seus liderados, contudo a marcante é a que mostra a sua divinização que o levaria ao teocentrismo 
oriental promovendo a sensação de que estaria se “barbarizando” prejudicando a beleza e a superioridade que os gregos tinham 
sobre si.

 Resposta: A

02. A questão está se referindo ao período compreendido no decorrer do século IV a. C., conforme a datação do próprio fragmento. Essa 
Lei Ateniense é o resultado de um processo histórico da cidade-Estado, que se achava em fase de aperfeiçoamento e consolidação 
do seu regime democrático que passava a impedir a consecução da tirania, atribuindo, inclusive, poderes suficientes ao indivíduo 
que eliminasse o tirano, sem qualquer penalização sobre o seu ato. Essa deliberação é um desdobramento de outros princípios da 
democracia ateniense, tais como o ostracismo, que procurava proteger o Estado da atuação nociva e destrutiva de determinados 
cidadãos. A lei, em si, também comprova que a tirania havia traumatizado profundamente o passado ateniense; sobretudo, com a 
atuação de tiranos como Psístrato, Dracon, entre outros. A datação está situada na transição da situação de autonomia das cidades 
gregas para o momento em que a Grécia cairia nas mãos de Alexandre, o Grande, inaugurando a fase helenística.

 Resposta: A

03. 
A) A Ilíada tem como foco central a Guerra de Troia, enfatizando o espírito guerreiro e a capacidade militar dos gregos, com destaque 

para a atuação de heróis e para a influência dos deuses no conflito, ora beneficiando um lado, ora beneficiando outro. Já na Odisseia, 
a narrativa tem como foco a viagem de Ulisses na volta do conflito por terras longínquas e repletas de realidades diferentes das 
observadas no mundo grego, que é apresentado como culturalmente superior e civilizado, servindo como uma justificativa para 
sua supremacia e domínio de outras regiões.

B) A Fenícia e a Grécia tinham sua organização política caracterizada pela falta de unidade política, sendo constituídas por  
cidades-Estado autônomas e independentes. Já no Egito Antigo, o Estado era centralizado, com o poder político concentrado nas 
mãos do faraó, que era considerado um deus vivo.

04. O fragmento faz referência ao surgimento, na Grécia, de homens interessados em buscar explicações racionais para tudo o que existe 
no universo, em oposição aos valores predominantes até então, que se baseavam em elementos fantásticos resultantes de narrativas 
mitológicas.

 Resposta: B

05. O helenismo correspondeu à fusão entre as culturas grega e oriental a partir das conquistas macedônicas, no Oriente, lideradas por 
Alexandre Magno.

 Resposta: A

06. Na visão aristotélica, o regime democrático era o mais adequado por permitir que a decisão da maioria prevalecesse, especialmente 
na medida em que possibilitava o contato entre os diversos cidadãos, sendo essa união benéfica por incentivar o florescimento das 
qualidades individuais dos cidadãos.

 Resposta: A

07. A leitura do fragmento permite-nos concluir que a visão do autor se direciona para a concepção de que a natureza exerce um predomínio 
sobre as atividades humanas.

 Resposta: B

08. O Império Macedônio viveu seu apogeu durante o governo de Alexandre, que se utilizou da formulação do helenismo como instrumento 
de identidade cultural do seu reino, cuja extensão integrava territórios do Ocidente e do Oriente. Em face dessa extraordinária expansão 
militar e administrativa, Alexandria constituiu-se num dos mais notáveis centros da cultura à época, tendo em vista o vasto patrimônio 
acumulado e, apesar das diversas invasões sofridas nos séculos posteriores, por romanos, cristãos e árabes, serviu de esteio à preservação, 
transferência e expansão do legado grego a outras tantas civilizações daquele momento histórico e na contemporaneidade.

 Resposta: C

09. A imagem representa uma construção típica da arquitetura dórica, característica cultural que acompanhou o processo de colonização 
dessa região conhecida como Magna Grécia durante a Segunda Diáspora grega. Essa questão poderia ser resolvida também a partir 
da contextualização da imagem, caso o vestibulando não conhecesse as características arquitetônicas dos dórios especificamente, 
conhecendo o processo de colonização efetivado pelos gregos no mar Mediterrâneo, quando ocuparam o sul da Península Itálica e a 
ilha da Sicília, por exemplo.

 Resposta: D

10. O teatro grego caracterizou-se pela restrição aos homens na atuação como atores, pelo uso de máscaras e as apresentações em 
anfiteatros ao ar livre. Quanto aos temas, caracterizou-se pelas tragédias e comédias.
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