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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO- No processo de formação
da civilização grega, a pólis se
destacou. O que eram as pólis gregas?
Explique.



RESOLUÇÃO

Pólis (ou cidade-estado) era a forma de organização 
político-social das cidades gregas. Eram cidades-
estados independentes, isto é, eram autônomas. 

Cada cidade tinha suas próprias leis, seus próprios 
costumes , etc. 

Destacaram-se Atenas, Esparta, Tebas, etc.



MOMENTO EXERCÍCIO

(ENEM 2009 /QUESTÃO 74)

No período 750-338 a. C., a Grécia antiga era composta por cidades-Estado, como por
exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas
partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia,
Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-
Estado.

No período 1200-1600 d. C., na parte da Amazônia brasileira onde hoje está o Parque
Nacional do Xingu, há vestígios de quinze cidades que eram cercadas por muros de madeira
e que tinham até dois mil e quinhentos habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas
por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças,
pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram
grande parte da população que lá vivia.

In: Folha de S. Paulo, ago. 2008 (adaptado).

Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações elas
são semelhantes pois :

A) as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas
populações.

B) as cidades do Xingu desenvolveram a democracia, tal como foi concebida em Tebas.

C) as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si.

D) os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-Estado da Grécia.

E) as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia tal como na Grécia.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

A partir do texto, podemos observar que a única
comparação viável é que as duas civilizações tinham
cidades autônomas e independentes entre sí, marcadas
pelos muros ao entorno que delimitavam as “cidades
indígenas”, assim como as cidade-Estado, que eram
independentes, tendo suas produções e rituais próprios,
apesar de partilharem laços culturais, como a língua com
outros povos ao redor.

as duas civilizações tinham cidades autônomas e 
independentes entre si.



ATENAS



ATENAS: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Localidade: Península Ática (região montanhosa, mas com litoral com portos naturais, 

facilitando o comércio marítimo).

• Sem terras férteis (pesca/navegação/comércio marítimo).



Fundada 
pelos jônios, 
por volta do 
século X a.C.

Cargos políticos 
ocupados pela 
aristocracia
ateniense.

Insatisfação 
das outras 
camadas da 
população.

594 a.C., 
reforma 
política 
proposta por 
Sólon.
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CIDADE-ESTADO: ATENAS 
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SOCIEDADE ATENIENSE 

Sociedade dividida em três grupos:
Cidadãos: descendentes dos fundadores da cidade, possuidores de terras 
(Eupátridas - melhores -, Georgóis - piores - e Thetas - sem terras) e com direitos 
políticos (“bem nascidos”);

Metecos: estrangeiros (sem direitos políticos, não podiam comprar terras em Atenas e 
pagavam impostos);

Escravos: por dívidas ou capturados em guerra.



508 a.C., 
reformas de 

Clístenes.

Surge a 
democracia 
ateniense com 
maior 
participação dos 
cidadãos.

Assembleia do 
povo.

Conselho dos 
Quinhentos. 

Ostracismo.

Escravos, 
mulheres e 
estrangeiros 
eram excluídos 
da vida política.

50 a.C., Péricles 
criou um Tribunal 
Popular 
aperfeiçoando a 
democracia 
ateniense. 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ATENIENSE 
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA
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DEMOCRACIA ANTIGA X DEMOCRACIA CONTEMPORÂNEA



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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