
GABARITO DE HISTÓRIA – REVISÃO II (Parte 01) 
 
HISTÓRIA GERAL 
 
01.  
a) Falta de unidade política das cidades gregas. 
b) Havia uma unidade cultural: falavam a mesma 
língua, cultuavam os mesmos deuses e se 
consideravam todos helenos. 
 
02. 
a) Conhecimentos da civilização cretense como a 
produção do bronze, construção naval, cerâmica e 
arquitetura. 
b) Diversos povos indo-europeus – aqueus, jônios, 
eólios e dórios ocuparam a Península Balcânica a partir 
do século XX a.C.. Estes povos falavam uma língua 
proto-grega e assimilaram as culturas de diversos 
povos da região, tais como a dos nativos pelasgos, 
fenícios e cretenses. 
 
03. Na Grécia, originariamente, a aristocracia 
monopolizava a atividade militar e, como decorrência, 
o poder político. No século VI a.C. foi introduzida a 
infantaria pesada, conhecida como hoplitas. Os 
soldados eram fortemente armados com escudo, 
espada e lança e eram decisivos nas campanhas 
militares. A grande novidade decorreu do fato de que 
esses soldados eram recrutados entre os homens do 
povo e, portanto, a guerra deixou de ser um atributo 
exclusivo da aristocracia. Como consequência, os 
homens do povo passaram a exigir uma participação 
política compatível com a sua importância militar. 
 
04.  
a) Através da política do Pão e Circo. O Estado 
distribuía comida e realizava espetáculos para divertir 
a plebe.  
b) Tibério (133 a.C.) e Caio Graco (123 a.C.) 
propuseram a realização de uma reforma agrária para 
resolver o problema dos plebeus desocupados. Os 
irmãos Graco foram assassinados pela aristocracia, 
essa proposta reformista não se realizou e, para 
desviar a atenção dos desempregados, foi implantada 
a política do Pão e Circo. 
 
05.  
a) Como a participação política era exclusiva para os 
cidadãos, o casamento entre pessoas da mesma 
condição garantiria, para os seus descendentes, os 
direitos políticos.  

b) Os escravos, alguns libertos, as mulheres e os 
estrangeiros 
 
06.  
a) Para os pagãos a causa da queda de Roma foi o 
abandono da religião romana e, para os cristãos, o 
motivo foi a decadência moral dos romanos. 
b) No início os cristãos eram considerados subversivos 
e foram duramente perseguidos pelos imperadores. 
No Baixo Império, Constantino concedeu a liberdade 
religiosa através do Édito de Milão e o imperador 
Teodósio transformou o cristianismo na religião oficial 
do império. 
 
07.  
a) Efeito Político: fragmentação do poder central. 
Efeito Econômico: decadência do comércio. 
b) São causas para o aumento da população o fim das 
guerras de invasões e a diminuição da mortalidade; os 
grandes arroteamentos que expandiram as áreas 
cultivadas, ampliaram a oferta de alimentos e o 
aumento da natalidade. 
 
08.  
a) Os líderes germanos que conquistaram o Império 
perceberam a importância da Igreja Católica para a 
população romana. Muitos se converteram ao 
cristianismo com os seus comandados e, desta forma, 
conseguiam o apoio da Igreja e a simpatia dos povos 
das áreas conquistadas. 
  
b) Apesar da destruição do Império, a língua romana 
nunca desapareceu por completo. O latim era a língua 
litúrgica nas missas e os eruditos das Igreja 
continuaram a produzir, copiar e traduzir textos 
antigos nos mosteiros e conventos durante a Idade 
Média. 
 
09.  
a) Nave central com corpo unificado; altura elevada; 
arco ogival; rosácea. 
b) Durante a Idade Média a cultura era teocêntrica, 
isto é, Deus era a medida de todas as coisas. Essa 
produção cultural era controlada pela Igreja Católica 
que monopolizava o saber e interpretava a realidade.  
 
10.  
a) (1) rotação trienal dos campos; (2) charrua; (3) 
moinhos d’água e de vento; (4) imprensa; (5) pólvora. 
b) (1) inquisição que combatia as heresias, a bruxaria e 
perseguia os judeus; (2) a servidão que explorava o 
trabalho dos camponeses pelos senhores feudais.  


