
  

 

 
Questão 01 - Considere este texto. 
 
O termo Oligarquia foi cunhado na Grécia Antiga, local, por sinal, no qual surgiram 
vários dos termos que utilizamos no nosso vocabulário político de todos os dias. A 
Grécia, que é o berço da civilização ocidental, é também o berço dos referenciais 
políticos do Ocidente. No entanto, alguns dos termos utilizados naquela época 
possuíam significados ou valores diferenciados dos que utilizamos atualmente.  
O termo Oligarquia significa governo de poucos. Na Grécia Antiga, ele era utilizado 
para fazer referência a regimes comandados por pessoas de alto poder aquisitivo, 
onde começou sua confusão com o governo de elites econômicas. Mas este é apenas 
um dos casos em que o termo pode ser aplicado. Na verdade, o termo correto para 
identificar o governo dos mais ricos é plutocracia. O governo de poucos, sugerido pela 
expressão Oligarquia, pode ser consequência de variados privilégios na sociedade, ou 
seja, distinções provenientes da nobreza, de laços familiares, de poder militar, de 
partidos políticos ou a própria riqueza. 
 

(Disponível em: http://www.infoescola.com/politica/oligarquia/. Adaptado.) 
 
Tendo em vista essa definição de “oligarquia” e refletindo sobre a cidade-estado de 
Esparta, utilize o texto para EXPLICAR se a mesma era ou não administrada por uma 
oligarquia – EXPLICITE, ainda, quem possuía os direitos políticos na cidade-estado de 
Esparta 
 
Questão 02 - Leia, atentamente, os textos 1 e 2. 
 
Texto 1 
 
Mirem-se no exemplo daquelas 
mulheres de Atenas. 
Geram pros seus maridos os novos 
filhos de Atenas. 
Elas não têm gosto ou vontade, 
Nem defeitos nem qualidades; 
Têm medo apenas. 
Não têm sonhos, só têm presságios 
O seu homem, mares, naufrágios 
Lindas sirenas*(sereias) 
Morenas. 
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Texto 2 
 
A democracia grega era privilégio de poucos, ou seja, altamente excludente, oposta ao 
sentido que empregamos hoje. 
Para os historiadores, o apogeu da democracia ateniense ocorreu no governo de 
Péricles – que ocupou o cargo de estratego (general com poderes políticos sobre o 
governo da cidade) –, por isso, o século V a.C. é conhecido como o Século de 
Péricles. 
Respeitando as leis da democracia ateniense, Péricles soube imprimir sua marca na 
política, que durante seu governo passou a ser fruto de uma reflexão calculada sobre 
o destino da polis. 
 
Atenas é uma cidade-estado, conhecida por possuir, na antiguidade, um sistema 
democrático que teve seu apogeu durante o governo de Péricles. 
 
Refletindo sobre o que foi estudado, elabore um texto EXPLICANDO quem poderia 
ser considerado cidadão em Atenas após as reformas de Péricles– possuindo, assim, 
ampla participação na política. Diante do exposto, analise de forma crítica os textos 1 
e 2 e INDIQUE se as mulheres estavam ou não inclusas nessa participação. 
 
*As questões, deverão ser encaminhados via email para com identificação  
joao.junior@colegiopromove.com.br 

 


