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MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- No processo de formação da
civilização grega, a pólis se destacou.
Atenas e Esparta foram as polis que mais
se destacaram. 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. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- (ENEM 2009 )
Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de
homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de
negócios — esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —,
tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao
desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas".

VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania:

A) possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos
de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de
trabalhar.

B) era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma
concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.

C) estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos
os habitantes da pólis a participarem da vida cívica.

D) tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria
ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais.

E) vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que
tinham tempo para resolver os problemas da cidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Alternativa “B”, pois a opção interpreta acertadamente a
sentença estabelecida por Aristóteles, que vincula o direito à
cidadania a um grupo seleto de indivíduos. Deste modo,
devemos perceber que até mesmo a política ateniense,
símbolo maior da democracia na Antiguidade, fora estabelecida
a partir de um série de critérios que limitavam o pleno gozo da
cidadania pelos homens que habitavam essa cidade-Estado.

era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais 
superiores, fruto de uma concepção política profundamente 

hierarquizada da sociedade.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Observe a imagem e responda.

Em relação à sociedade ateniense, marque a alternativa verdadeira:

a) Era formada pelos cidadãos, que possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais
cargos políticos; pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e
que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e pelos escravos que
não possuíam direitos políticos.

b) Era formada pelos metecos, que possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, concentrando as terras e ocupando os principais
cargos políticos; pelos cidadãos, homens livres que pagavam impostos e
que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e pelos escravos que
possuíam direitos políticos.

c) Era formada pelos cidadãos, que não possuíam privilégios políticos e
econômicos na cidade, pelos metecos, homens livres que pagavam
impostos e que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e
pelos escravos que não possuíam direitos políticos.

d) Atenas foi a primeira cidade grega a desenvolver a democracia, em
que grande parte da população poderia ocupar os principais cargos
políticos. Os metecos, por exemplo, tinham acesso às terras e possuíam
um grande prestigio social; os cidadãos eram considerados ricos, mas
aceitavam a participação popular no governo da cidade.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

A sociedade ateniense era controlada pelos cidadãos que eram homens 
nascidos em Atenas. Eles usufruíam de privilégios políticos e se dedicavam 
em tempo integral ao governo da cidade. A política e a filosofia eram vistas 

como essenciais para a vida do cidadão ateniense. Por outro lado, os metecos
eram homens livres, porém, não eram nascidos em Atenas e, portanto, não 
tinham acesso aos principais cargos políticos. Desse modo, dedicavam-se ao 

comércio e pagavam os impostos. Os escravos atenienses eram homens 
capturados em guerras ou que já eram filhos de escravos. Eles não possuíam 

direitos políticos e eram desprezados socialmente por realizarem serviços 
que exigiam esforço físico.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- O grande legado dos gregos na nossa vida política foi a DEMOCRACIA.
No entanto, a democracia contemporânea não é igual à democracia grega antiga.
Marque a única opção correta sobre a democracia.

A) A democracia surgiu em Esparta e todos os habitantes da polis eram considerados
cidadãos, assim como a democracia atual.

B) A democracia grega antiga, isto é, de Atenas, era direta, isto é, aqueles
considerados cidadãos tomavam as decisões. Já a democracia atual é representativa
e indireta.

C) As mulheres tinham os meus direitos políticos que os homens em Atenas e em
Esparta.

D) A democracia antiga era representativa, mas excluía os escravos e estrangeiros do
processo político.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

A democracia grega antiga, isto é, de 
Atenas, era direta, isto é, aqueles 

considerados cidadãos tomavam as 
decisões. Já a democracia atual é 

representativa e indireta. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Observe a imagem e responda.

Quais são as principais características da cidade-estado de Esparta?
Explique.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO
As 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 6- Com base na imagem, explique e caracterize a
sociedade espartana.



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO
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.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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