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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Observe as imagens e responda.

Cite e explique as duas principais características da cidade-estado
Esparta.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 1

As duas principais características de Esparta eram o 
caráter militarista e oligárquico. Militarista porque um 

dos principais objetivos era formar modelos de soldados 
bem treinados fisicamente para defender os interesses 

políticos da pólis. Oligárquica (governo de poucos) porque 
somente uma minoria da população (esparciatas) possuía 

direitos políticos e acesso a propriedades de terras.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Com base na imagem, explique a formação da
sociedade espartana.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 2

A sociedade espartana era dividida em três estamentos compostos 
por esparciatas,periecos e hilotas. Os esparciatas eram homens 

livres, considerados os mais ricos e poderosos da cidade, que 
possuíam privilégios econômicos e políticos. Nascidos em Esparta e 

filhos de pai e mãe espartanos, os esparciatas não pagavam impostos 
e eram os únicos que poderiam participar dos órgãos do governo e 

servir ao exército. Os periecos também eram homens livres, porém, 
não possuíam os mesmos privilégios dos esparciatas. Eles se 

dedicavam ao comércio, pagavam os impostos e não tinham direitos 
de participar dos órgãos políticos da cidade e nem de entrar para o 

exército. Os hilotas eram considerados os mais submissos de Esparta, 
pois trabalhavam nas terras dos esparciatas, onde passavam a vida 

inteira cultivando produtos agrícolas. Por serem desprezados 
socialmente, eles realizavam revoltas que eram controladas pelos 

jovens militares em treinamento através das criptias – expedições de 
extermínio realizadas para diminuir a quantidade de hilotas na 

cidade.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Sobre a educação na sociedade espartana, leia o
fragmento abaixo:

“Era um Estado bastante militarizado, que conseguiu conquistar
cerca de um terço da Grécia. Em Esparta, todos os homens
deveriam ser guerreiros.”

(Catelli Junior, Roberto. História: Texto e contexto: Ensino médio.
Ed. Scipione – São Paulo, 2006. p, 31.)

Em relação à sociedade espartana e o seu ideal militarista, explique
como era direcionada a educação do homem nessa cidade-Estado.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 3
A educação em Esparta era pública e obrigatória. A criança espartana era 

entregue ao Estado logo após completar sete anos de idade. A educação era 
direcionada pela ideologia militarista, em que a prioridade era a formação de 

bons guerreiros. O homem para se tornar um soldado teria que passar por 
uma longa jornada de preparação. Logo que entregue ao Estado, a criança 
iniciava sua educação cívica composta por valores éticos e morais. Aos 12 

anos de idade, os meninos eram enviados ao campo para aprender a 
conviver com as adversidades como frio, fome, sede e o perigo de enfrentar 
grandes animais, os que sobreviviam passavam para a próxima fase. Com 17 

anos, os rapazes passavam por um teste de iniciação chamado de Kriptia. Eles 
saíam para capturar escravos a fim de tentar assassinar o maior número 

possível. Somente aos 30 anos, o soldado tornava-se um cidadão espartano.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Com a preocupação de manter a ordem social, os esparciatas
mantiveram rígido controle sobre as atividades culturais da cidade. O governo
estimulou o laconismo, a xenofobia e a xenelasia.

(Piletti, Nelson / Arruda, José Jobson de A. Toda a História: História Geral e
História do Brasil. Ed. Ática – São Paulo, 2006.p, 46.)

Sobre a educação da mulher espartana, podemos afirmar que:

A) Conduzia a mulher a entender exclusivamente de política e de filosofia, pois
isso seria importante na elaboração de boas leis para Esparta e para melhorar a
política da cidade.

B) A educação da mulher era baseada em um regime totalitário em que o governo
substituía a educação dos pais pela educação voltada para a prática militarista.

C) A mulher espartana, além de treinar no quartel, era vista como um objeto de
reprodução que necessitava de um corpo saudável para gerar filhos fortes que se
tornariam futuros soldados espartanos.

D) De acordo com os estudiosos, a mulher espartana não podia realizar atividades
físicas nos quartéis e eram totalmente submissas ao homem, tendo a única e
exclusiva missão de gerar filhos saudáveis e cuidar dos serviços domésticos.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 4
ALTERNATIVA “C”

A mulher possuía importância em Esparta no sentido de ser a reprodutora de 
filhos saudáveis que futuramente seriam bons guerreiros. Por isso, durante a 
educação da mulher espartana, existia a realização de atividades físicas para 

que elas possuíssem corpos propícios à geração de crianças sadias. Dessa 
forma, as mulheres, antes de se casarem, passavam por um teste para 
receber autorização do Estado. Ela deveria engravidar de um escravo e 

comprovar que seria uma reprodutora de filhos que se encaixassem no ideal 
militarista. Só depois disso é que ela poderia se casar.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Esparta apresentou um desenvolvimento histórico distinto
da maioria das cidades-gregas, pois:

a) Formou-se a partir de um governo conservador e assumiu um
sistema político democrático, com a participação de todos os
cidadãos.

b) Organizou-se na forma de governo oligárquico, cujo objetivo principal
era preservar os interesses da aristocracia.

c) Transitou de um governo monárquico para o regime de tirania, o que
proporcionou uma política de equilíbrio entre as camadas sociais.

d) Assumiu a forma republicana de governo, sem possibilidade de
ascensão dos grupos sociais.

e) Caracterizou-se por um governo autocrático, no qual o grupo
dirigente reunia poderes temporais e espirituais.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 5
ALTERNATIVA “B”

Organizou-se na forma de governo oligárquico, cujo 
objetivo principal era preservar os interesses 

da aristocracia.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Comparando-se a educação ateniense com a espartana,
conclui-se que:

a) Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do
homem, enquanto os espartanos, o militarismo.

b) As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas
mulheres se destacassem na sociedade.

c) Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia.

d) Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da
cidadania.

e) O desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da
democracia e o fim da escravidão.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 6 
ALTERNATIVA “A”

Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física 
do homem, enquanto os espartanos, o militarismo.
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QUESTÃO 7- Os espartanos se utilizaram o laconismo e da xenofobia
para reforçar o status quo e evitar mudanças
preservando:

a) Um sistema social no qual a mulher não possuía nenhuma função de
destaque.

b) A distância sócia econômica, permanecendo o perieco como escravo,
e o espartíata como intelectual.

c) A estrutura política que garantia o direito do voto para que todos
não fossem escravos.

d) Os limites territoriais da cidade, que fora ameaçado pelo
expansionismo persa.

e) Os privilégios da elite militar, que controlava as terras férteis,
consideradas propriedades estatais.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO- QUESTÃO 7
ALTERNATIVA “E”

Os privilégios da elite militar, que controlava as terras 
férteis, consideradas propriedades estatais.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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