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GRÉCIA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 23 – Atividades 

 
01. O estudo chamado Período Homérico da História da Grécia fundamenta-se na Ilíada e Odisseia. Em 

linhas gerais, quais os temas centrais dessas obras? 
 
02.  A característica mais notável da Grécia antiga, a razão profunda de todas as suas grandezas e de 

todas as suas fraquezas, é ter sido repartida numa infinidade de cidades que formavam um número 
correspondente de Estados. As condições geográficas da Grécia contribuíram fortemente para dar-lhe 
sua feição histórica. Recortada pelo embate entre a montanha e o mar, há uma fragmentação física e 
política das diferentes sociedades. 

(Adaptado de Gustave Glotz, "A cidade grega". São Paulo: Difel, 1980, p. 1.) 
 

Relacione a economia da Grécia antiga com as condições geográficas indicadas no texto. 
 
03. Frank Miller inspirou-se na verdadeira Batalha de Termópilas, ocorrida em 438 a.C, na Grécia, para 

escrever “Os 300 de Esparta”. A adaptação da história em quadrinhos de Miller foi levada ao cinema, 
em 2006, pelo diretor Zack Sn der, com o título “300”. 
 
A respeito do contexto das Guerras Médicas (500-479 a.C), tema abordado no filme, pode-se dizer 
que 
a) O domínio e a expansão naval fenícia ameaçavam a hegemonia da Grécia sobre o mar Egeu, o 

que ocasionou a formação de uma aliança defensiva grega. 
b) Desenvolvendo uma política imperialista, Atenas entrou em conflito com Esparta que, agrária e 

oligárquica, permaneceu fechada à expansão territorial. 
c) O expansionismo persa, que já havia dominado cidades gregas da Ásia Menor e estabelecido o 

controle persa sobre rotas comerciais do Oriente, ameaçava a soberania da Grécia, tornando 
inevitável o conflito grego-pérsico. 

d) Esparta, por priorizar a formação física e militar, cultivando no indivíduo o patriotismo incondicional 
ao Estado, liderou a ofensiva grega contra os assírios, que ameaçavam as instituições 
democráticas gregas. 

e) O forte espírito militarista presente na cultura helenística e difundido em todas as pólis gregas 
permitiu que, no conflito contra os medos, a Grécia obtivesse a supremacia militar e se sagrasse 
vencedora. 

 
04. Tendo em vista as cidades-estado (polis), comente a seguinte passagem do livro "História" (Livro VIII, 

144), na qual Heródoto verifica a existência da "unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, 
e os templos dos deuses e os sacrifícios oferecidos em comum, e a semelhança de nossa maneira de 
viver". 
 
Faça o comentário em termos da identidade dos gregos. 


