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Lista 06 – Atividades 

 
01. Observe a imagem. 

 

 
 

Fonte: http://www.coladaweb.com/historia/esparta-e-atenas 
 

Uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga foi Esparta. Qual das alternativas abaixo 
apresenta características da forma de governo de Esparta? 
a) Esparta foi uma cidade-estado que se dedicou muito no desenvolvimento intelectual e artísticos 

dos seus cidadãos. Seu governo era democrático. 
b) Fundada pelos dórios, Esparta era uma cidade-estado militarista e com uma sociedade 

aristocrática. Seu governo era oligárquico e militarista. 
c) Esparta foi uma cidade pacífica, sendo que não se envolveu em nenhuma guerra em toda sua 

História. Seu governo era imperial, um só rei controlava tudo. 
d) Em Esparta não se valorizava o militarismo, pois acreditavam que os deuses gregos não gostavam 

de guerras.  Seu governo era uma ditadura.  
e) Fundada pelos dórios, Esparta se caracterizava pelo regime democrático e pela valorização do 

militarismo. 
 
02. Observe a imagem. 
 

 
 

Fonte: https://www.pinterest.com.au/pin/705024516647588618/. 
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Ao analisarmos a charge, e tendo em vista o contexto da Grécia Antiga e o do Brasil atual 
em relação à participação política: 
a) a democracia antiga grega era direta, e é muito semelhante à democracia brasileira, uma vez que 

ampliou a participação política para a maior parcela da população, incluindo as mulheres e 
estrangeiros. 

b) na Grécia, cidadão era algo muito restrito e aplicado somente aos homens e mulheres, chamados 
de eupátridas. No Brasil, todos são considerados cidadãos. 

c) tanto na Grécia quanto no Brasil, a democracia era representativa, e caracterizada pela 
participação universal, ou seja, todos tinham o direito ao voto. 

d) como no Brasil o voto atual é direto e secreto, o processo democrático torna-se mais transparente 
e incorruptível, o que não era possível na Grécia, devido ao controle de poder dos generais. 

e) a democracia ateniense era direta, mas escravista, portanto, excluía escravos, mulheres e 
estrangeiros da participação política. A democracia brasileira atual é indireta e representativa. 

 
03. A Guerra do Peloponeso (431 a.C.- 404 a.C.) teve importância fundamental na evolução 

histórica da Grécia antiga. A Guerra do Peloponeso foi: 
a) um confronto econômico entre as cidades que formavam a Confederação de Delos. 
b) um esforço da Pérsia para acabar com a influência grega na Ásia Menor. 
c) um conflito entre duas ideologias: Esparta, oligárquica, e Atenas, democrática, pela hegemonia da 

Grécia. 
d) uma aliança política entre duas ideologias: Esparta, oligárquica, e Atenas, democrática, para 

vencer os persas. 
e) uma aliança política entre as cidades-estados da Grécia para vencer o Império Macedônio.  

 

 
 

Bons estudos.  
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
Prof. Rafael Nascimento 


