
 

 

FATO Medicina 
 

 

Lista Complementar- História( Prof.º Genesis) 

 

01. (Fuvest)  Um elemento essencial para a evolução da dieta 

humana foi a transição para a agricultura como o modo 
primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou 
dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de 
mantimentos disponíveis; com a virada para a agricultura 
intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua 
vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial 
resultou em uma outra transição nutricional, na qual as nações 
em desenvolvimento estão experimentando, simultaneamente, 
subnutrição e obesidade. 
George J. Armelagos, “Brain Evolution, the Determinates of Food Choice, and the 

Omnivore’s Dilemma”, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2014. 
Adaptado. 

 

A respeito dos resultados das transformações nos sistemas 
alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar:  
a) A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as 

sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica.     
b) A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de 

mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades 
sedentárias.    

c) Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as 
revoluções Neolítica e Industrial trouxeram simplificação das 
dietas alimentares.    

d) As populações das nações em desenvolvimento estão 
sofrendo com a obesidade, por consumirem alimentos de 
melhor qualidade nutricional.    

e) A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-
se inalterada da Revolução Neolítica à Revolução Industrial.     

   

02. (Ueg)  Leia o texto a seguir. 
 

Ao vencer sua 13ª medalha de ouro em competições olímpicas 

individuais – 200 m  medley – o americano Michael Phelps 

superou Leônidas de Rodes, um dos mais famosos atletas 
olímpicos da Antiguidade. Leônidas competiu nos jogos de 164 
a. C. e conquistou a coroa de louros em três corridas – o estádio 

(cerca de 180  metros), o diaulo (cerca do dobro do estádio) e 

na corrida hoplitódromo, na qual os participantes tinham que 
usar proteção nas pernas, elmo e escudo [...]. O recorde de 

Leônidas durou cerca de 2.160  anos, atravessando milênios, 

guerras e mudanças. 
 Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/geral-37028519>. Acesso em: 01 set. 
2016.  
 

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade surgiram de um acordo de 
paz travado em 776 a. C., na cidade de Olímpia, entre reis de 
diversas regiões da Grécia. 
 

Comparando o contexto histórico dos feitos de Phelps ao de 
Leônidas destaca-se   
a) o aspecto pacifista dos jogos modernos, considerando-se 

que, a exemplo do que ocorria na Grécia Antiga, diversas 
guerras eram interrompidas durante o período dos jogos.    

b) a transformação dos feitos realizados por atletas antigos em 
lendas, que, embora não possam ser provadas 
historicamente, inspiram novos praticantes das modalidades.    

c) a manutenção de técnicas de treinamento utilizadas na 
Antiguidade, proporcionando aos atletas modernos a 
possibilidade de superar os grandes nomes do passado.    

d) o caráter secular e nacionalista dos jogos modernos, uma vez 
que os atletas gregos competiam em nome de suas cidades-
estados e os jogos eram realizados em honra a Zeus.    

e) o baixo investimento na formação de atletas observado nos 
últimos séculos, possibilitando que recordes se mantenham 
inalcançáveis durante milênios.     

03. (Ufrgs)  Na sua narrativa da Guerra do Peloponeso, 

Tucídides assim relata as práticas funerais atenienses. 
 

“Desse cortejo participam livremente cidadãos e estrangeiros; e 
as mulheres da família estão presentes, ao túmulo, fazendo ouvir 
sua lamentação. Depositam-se, em seguida, os despojos no 
monumento público, situado na mais bela avenida da cidade, e 
onde as vítimas de guerra são sempre sepultadas – à exceção 
dos mortos de Maratona: a estes, considerando-se seu mérito 
excepcional, concedeu-se sepultura no próprio lugar da batalha. 
Uma vez que a terra recobre os mortos, um homem escolhido 
pela pólis, reputado por distinguir-se intelectualmente e gozar de 
alta estima, pronuncia em sua honra um elogio apropriado; 
depois disto, todos se retiram. Assim têm lugar esses funerais; 
e, durante toda a guerra, quando era o caso, aplicava-se o 
costume”. 

Citado em LORAUX, N. A invenção de Atenas. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 
p. 39. 

 

Assinale a alternativa correta a respeito da história da 
antiguidade grega, a partir do texto apresentado.  
a) Os ritos funerais na Grécia antiga eram cerimônias religiosas, 

destinadas apenas a conduzir ao paraíso os heróis mortos.    
b) Os metecos, participantes das práticas funerais, formavam 

parte do demos ateniense e possuíam os mesmos direitos 
políticos que os cidadãos da pólis.    

c) Todos os soldados atenienses mortos nos confrontos com 
Esparta, em razão do grande mérito de seus feitos, eram 
sepultados no próprio lugar da batalha.    

d) A cena descrita, ocorrida na democracia ateniense, indica o 
valor dado aos cidadãos mais eloquentes da cidade.    

e) A realização de um discurso fúnebre por alguém escolhido na 
massa de cidadãos de Atenas revela o caráter secundário e 
improvisado da cerimônia.    

   

04. (Fac. Albert Einstein - Medicin)  Por muito tempo, entre os 

historiadores pensou-se que os gregos formavam um povo 
superior de guerreiros que, por volta de 2000 a.C., teria 
conquistado a Grécia, submetendo a população local. 
Hoje em dia, os estudiosos descartam esta hipótese, 
considerando que houve um movimento mais complexo. 
Segundo o pesquisador Moses Finley, a ‘chegada dos gregos 
significou a introdução de um elemento novo que se misturou 
com seus predecessores para criar, lentamente, uma nova 
civilização e estendê-la como e por onde puderam’. 

FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2001. Adaptado.  
 

Segundo o texto, a formação da Grécia antiga ocorreu  
a) de forma negociada, por meio de alianças e acordos políticos 

entre os líderes das principais tribos nativas da península 
balcânica.    

b) de forma gradual, a partir da integração de povos 
provenientes de outras regiões com habitantes da parte sul 
da península balcânica.     

c) de forma planejada, pela expansão militar dos povos nativos 
da península balcânica sobre territórios controlados por 
grupos bárbaros.    

d) de forma violenta, com a submissão dos habitantes originais 
da península balcânica a conquistadores recém-chegados do 
norte.    

   

05. (Uece)  Plutarco atribuiu ao Tribuno da Plebe, Tibério Graco, 

o seguinte discurso dirigido aos pobres de Roma: 
 

“As feras que atravessam os bosques da Itália têm cada uma 
seus abrigos e suas tocas; os que lutam e morrem pela defesa 
da Itália só têm o ar e luz e nenhuma outra coisa mais. Sem teto 



 

para se abrigar, eles vagueiam com seus filhos e suas mulheres. 
Os enganam seus generais quando, nas batalhas, os estimulam 
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 nem seu jazigo 
familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e 
o luxo de outros, e, quando dizem que são senhores de todo o 
mundo, eles não são donos sequer de um pedaço de terra”. 

Apud Plutarco. Vidas Paralelas. Tomo VI. P. 209-210. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&

co_obra=6712 
 

Com essas palavras, o Tribuno Tibério Graco nos informa que 
Roma  
a) possuía uma grande camada social desprovida de acesso à 

propriedade, contudo, era essa camada que garantia o 
sucesso militar e o poderio das elites romanas.    

b) tinha uma organização social baseada numa justa distribuição 
da riqueza e era alicerçada pelo poderio militar.    

c) tinha uma sociedade baseada na tradição de culto aos 
antepassados e todos os romanos tinham sua terra e um 
lugar para cultuar seus entes.    

d) vivia sobre uma constante tensão social em função do apoio 
irrestrito dos pobres aos militares, já que estes garantiam ao 
povo a propriedade da terra, mesmo a contragosto dos 
latifundiários.    

   

06. (Upf)  A palavra democracia tem origem na Grécia Antiga, 

mais especificamente em Atenas, e a partir do século XIX 
ganhou conteúdo diferente. Ao contrário do seu significado atual, 
na pólis grega, a democracia:  
a) era exercida de maneira indireta pelos cidadãos, que 

escolhiam seus representantes políticos por meio de eleições 
periódicas e regulares.    

b) permitia a participação do conjunto da população da cidade, 
reconhecendo o direito político de camponeses e artesãos, 
que se organizavam em assembleias plebeias livremente 
eleitas.    

c) defendia a igualdade de todas as camadas sociais perante a 
lei, garantindo a todos o direito de participar e votar na 
Assembleia dos cidadãos, que se reunia na praça da cidade.    

d) era restritiva em termos de direitos políticos, pois convivia com 
a escravidão, não permitindo a participação dos estrangeiros 
e das mulheres.    

e) não permitia a participação dos militares e guerreiros, 
considerados incapazes para o exercício da livre discussão e 
para a tomada de decisões consensuais.    

   

07. (Upe-ssa 1)   

 

“O homem que destrói cidades é demente 
como o profanador de templos e túmulos, 
asilos sacrossantos dos parentes mortos. 
Quem age dessa forma, cedo há de perder-se.” 

 

Esse é um fragmento da tragédia As Troianas, escrita por 

Eurípides. Apresentada pela primeira vez em 415 a.C., 
encontrou a cidade de Atenas e muitas outras póleis gregas 
envolvidas na Guerra do Peloponeso (431-404 AEC). 
 

Sobre esse conflito, é CORRETO afirmar que  

a) envolveu a maior parte dos Estados do Mediterrâneo Oriental, 
como a Pérsia e o Egito.    

b) opôs as duas principais cidades-estado, Atenas e Esparta, e 
seus aliados, organizados em ligas rivais.    

c) foi rápido graças à evolução militar das falanges.    
d) apesar de ter durado décadas, seu impacto na vida cotidiana 

dos gregos foi limitado.    
e) as cidades marítimas apoiaram Esparta, uma potência militar 

mais avançada que Atenas.    
  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos 
modernos, o Império [Romano] também precisava pagar custos 
muito altos. Além de seus funcionários, da manutenção das 
estradas e da realização de obras, precisava manter um grande 

exército distribuído por toda a sua extensão. A cobrança de 
impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e 
pagando seus gastos. 

(Carlos Augusto Ribeiro Machado. Roma e seu império, 2004.)  
 

08. (Unesp)  Sobre o recolhimento de impostos e os gastos 

públicos no Império Romano, é correto afirmar que  
a) os patrícios e os proprietários de terras não pagavam tributos, 

uma vez que estes eram de responsabilidade exclusiva de 
arrendatários e escravos.    

b) o desenvolvimento da engenharia civil foi essencial para 
integrar o Império e facilitar o deslocamento dos exércitos.    

c) as obras financiadas com recursos públicos foram apenas as 
de função religiosa, como altares ou templos.    

d) a desvalorização da moeda foi uma das formas utilizadas 
pelos governantes para aliviar o peso dos impostos sobre a 
população despossuída.    

e) os tributos eram cobrados por coletores enviados diretamente 
de Roma, não havendo qualquer intermediação ou 
intervenção de autoridades locais.    

   

09. (Unesp)  Os gastos militares intensificaram-se a partir dos 

séculos III e IV d.C., devido  
a) ao esforço romano de expandir suas fronteiras para o centro 

da África.    
b) às perseguições contra os cristãos, que, bem sucedidas, 

permitiram o pleno retorno ao politeísmo.    
c) à necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de 

bárbaros em várias partes da fronteira.    
d) aos anseios expansionistas, que levaram os romanos a 

buscar o controle armado e comercial do mar Mediterrâneo.    
e) à guerra contra Cartago pelo controle de terras no norte da 

África e na Península Ibérica.    
   

10. (Uepa)  Além dos fervores e das delícias do calendário 

religioso, havia outros prazeres que nada tinham de sagrado e 
só eram encontrados na cidade; faziam parte das vantagens da 
vida urbana. Tais prazeres consistiam nos banhos públicos e nos 
espetáculos (teatros, corridas de carros no Circo, lutas de 
gladiadores ou de caçadores de feras na arena do anfiteatro, ou 
em terra grega, no teatro) [...] Homens livres, escravos, 
mulheres, crianças, todo mundo tinha acesso aos espetáculos e 
aos banhos, inclusive os estrangeiros, vinha gente de longe para 
ver os gladiadores numa cidade.  
 

Por alguns cêntimos, os pobres passavam horas num ambiente 
luxuoso que constituía uma homenagem das autoridades. Além 
das complicadas instalações de banhos frios e quentes, os 
pobres encontravam passeios e campos de esporte. [...] Nessa 
vida de praia artificial, o maior prazer era de estar na multidão, 
gritar, encontrar pessoas, escutar as conversas, saber de casos 
curiosos que seriam objetos de anedota e exibir-se. 

(ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. História da vida privada: do Império Romano 
ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.p.193-194, In BRAICK, 
Patrícia Ramos e MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro 

milênio. vol.1. São Paulo: Editora Moderna, 2010). 
 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o Estado romano 
propiciava:  
a) espaços públicos luxuosos destinados aos banhos frios e 

quentes, que tinham a finalidade de promover o lazer e 
estimular a comunicação e socialização entre as diversas 
camadas sociais de Roma.    

b) locais insalubres para as camadas populares se divertirem, 
nos quais encontravam os banhos públicos e espetáculos 
gratuitos como a luta de gladiadores, dentro da política do pão 
e circo.    

c) espaços privados de lazer para as camadas mais abastadas 
da sociedade romana, onde eram cultivadas rodas de 
conversação e espetáculos teatrais.    

d) divertimentos populares a todos os segmentos sociais, os 
quais eram realizados em espaços públicos e privados, sendo 
nestes últimos instaladas as famosas termas onde ocorriam 
os banhos quentes e frios.    

e) oportunidades para os segmentos sociais mais abastados se 
comunicarem com sujeitos vindos de outros lugares, 
especialmente da Grécia, objetivando a interação de 
costumes e valores.    



 

GABARITO: 
 
Resposta da questão 1: [C] 

A alternativa [C] está correta porque as revoluções Neolítica (ou 
agrícola) e Industrial foram responsáveis pelo desenvolvimento 
de instrumentos que ampliaram as práticas agrícolas, sua 
produção e produtividade definindo, contudo, um perfil de 
consumo alimentar de baixa qualidade nutricional. As 
alternativas incorretas são: [A], porque a quantidade de 
mantimentos aumentou após a Revolução Neolítica; [B], porque 
ocorreu prejuízo nutricional para as sociedades; [D], porque a 
obesidade, resultado de reduzida qualidade nutricional, é maior 
em países desenvolvidos; [E], porque houve forte variação da 
dieta humana.   
 
Resposta da questão 2: [D] 

Somente a proposição [D] está correta. A questão estabelece 
uma comparação entre os jogos olímpicos na Grécia antiga em 
relação à era moderna. Na Antiguidade, as olimpíadas visavam 
à confraternização entre as pólis, que consistiam em cidades-
estados independentes com muitas rivalidades entre si e 
também uma homenagem a Zeus, o deus mais importante. Os 
jogos modernos, por sua vez, possuem um caráter secular e 
nacionalista. Mas vale dizer que os jogos olímpicos modernos 
surgiram no final do século XIX quando o mundo estava a um 
passo da Primeira Guerra Mundial e, desta forma, também 
possuíam uma ideia de confraternização entre as nações, o 
espírito olímpico acima de qualquer rivalidade.   
 
Resposta da questão 3: [D] 

Somente a proposição [D] está correta. A questão aponta para a 
Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C., uma guerra civil entre a 
Liga de Delos, liderada por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, 
liderada por Esparta. Este conflito representou o suicídio dos 
gregos. O grande historiador grego Tucídides, em sua obra, 
Guerra do Peloponeso, mostra o tratamento que era dado aos 

diferentes cidadãos em Atenas.   
 
Resposta da questão 4: [B] 

A questão aponta para a formação da civilização grega na 
Antiguidade. A formação desta civilização se deu de maneira 
gradual a partir da chegada de diversos povos, como os Aqueus, 
Eólios, Jônios (que fundaram Atenas) e os Dórios (que fundaram 
Esparta). A história da Grécia antiga é dividida em períodos: Pré-
Homérico (XX-XII a.C.), Homérico (XII-VIII a.C.), Arcaico (VIII-VI 
a.C.), Clássico (V-IV a.C.) e Helenístico (IV-I a.C.). A chegada 
destes povos ocorreu no período Pré-Homérico.   
 
Resposta da questão 5: [A] 

Somente a proposição [A] está correta. O texto de Plutarco 
aponta para a expansão romana ocorrida durante a República, 
509-27 a.C. Em decorrência desta expansão, inúmeras 
transformações ocorreram na sociedade, economia, política e 
nos valores. Aumentou a escravidão, a desigualdade social e a 
violência. As terras conquistadas tonaram-se propriedades 
públicas, ou seja, do Estado. Embora fosse responsável pela 
base material, o homem humilde e pobre foi o maior prejudicado 
com esta expansão, daí a frase “as feras que atravessam os 
bosques da Itália têm cada uma seus abrigos e suas tocas; os 
que lutam e morrem pela defesa da Itália só têm o ar e luz e 
nenhuma outra coisa mais. Sem teto para se abrigar, eles 
vagueiam com seus filhos e suas mulheres”.   
 
Resposta da questão 6: [D] 

A questão remete a Democracia Grega que surgiu na 
Antiguidade. A democracia foi criada a partir das reformas 
políticas de Clístenes em Atenas, no ano de 509 a.C.. O auge 
deste regime foi no século V a.C., conhecido como século de 
ouro, ou século de Péricles. Diferente da democracia 
representativa atual que possui uma cidadania bem mais ampla, 
a democracia grega antiga era bem mais restrita quanto à 
cidadania. Mulheres, escravos e estrangeiros não tinham 
direitos políticos. Desta forma, próximo de 10% da população 
das pólis eram cidadãos.   

 
Resposta da questão 7: [B] 

O fragmento das “Troianas” escrita por Eurípedes faz referência 
à Guerra do Peloponeso, 431-404 a.C.. Este conflito foi uma 
guerra civil entre a Liga de Delos que consistia em uma 
confederação marítima de cidades liderada por Atenas contra a 
Liga terrestre denominada de Liga do Peloponeso liderada por 
Esparta. Esta guerra pode ser considerada o suicídio dos 
gregos.   
 
Resposta da questão 8: [B] 

Ao longo da República Romana, 509-27 a.C, e início do Império 
ocorreu o processo de expansão romana constituindo um 
grande império (o mare nostrum romano). Foi necessária uma 
rede de estradas, pontes, aquedutos para interligar as províncias 
com a capital Roma facilitando a comunicação e a 
administração. Neste sentido, o Estado Romano necessitou de 
muitos recursos para investir nesta infraestrutura do império e, 
assim, muitos impostos foram criados para aumentar a receita. 
Para atender esta demanda social de comunicação, a 
engenharia civil ganhou destaque e projeção no fim da 
República e no Império Romano. Somente a proposição [B] está 
correta. As demais alternativas cometem equívocos 
considerando que não foram apenas obras de cunho religioso 
que foram financiadas com recursos públicos. Havia uma rede 
de comunicação para facilitar a cobrança de impostos.   
 
Resposta da questão 9: [C] 

Somente a alternativa [C] está correta. No Baixo Império 
Romano, séculos III, IV e V, o império entrou em declínio devido 
à crise escravista que acabou engendrando uma crise 
generalizada, economia, política, militar, administrativa. Neste 
contexto crítico ocorreram as invasões dos bárbaros germânicos 
sobre as fronteiras europeias do império romano necessitando, 
então, de mais gastos militares exatamente quando o Império 
estava em crise. As proposições [A], [B], [D] e [E] estão 
incorretas. Neste contexto o império já havia expandido. Não 
retomou o politeísmo. Não havia anseios expansionistas no 
Baixo Império, pois já havia ocorrido ao longo do período 
republicano e no início do império. As Guerras Púnicas, Roma 
contra Cartago, ocorreram na República Romana.   
 
Resposta da questão 10: [A] 

O texto que acompanha a questão descreve bem como eram as 
ruas de Roma e os tipos de lazer que nela existiam, propiciando 
uma interação entre as camadas sociais. Observe o trecho: “(...) 
os pobres encontram passeios e campos de esporte (...) o maior 
prazer era o de estar na multidão, gritar, encontrar pessoas (...)”.   
 


