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MOMENTO DÉJÀ VU



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- "Conta a história que, com a ajuda de Atena, 
Epeu construiu um grande cavalo de madeira, onde 

escondeu guerreiros. Ulisses ardilosamente introduziu-o 
em Troia para que os guerreiros a saqueassem." Em sua 

obra, o autor transformou a luta pelo controle do 
estreito de Dardanelos (Helesponto) num conflito 

envolvendo deuses e heróis. A obra e o respectivo autor 
são:

a) A República - Platão.
b) Édipo Rei - Sófocles.

c) A Ilíada - Homero.
d) Os Sete Contra Tebas - Ésquilo.

e) A História da Guerra do Peloponeso - Tucídides.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

A Ilíada, de Homero, é a narrativa da guerra que envolveu vários reis gregos 
para tomar a cidade de Troia.

Como a disputa durava vários séculos, Ulisses, rei de Ítaca, teve a ideia de 
colocar seus melhores guerreiros gregos dentro de um cavalo de madeira e 
assim oferecê-lo como presente aos troianos. Uma vez dentro da cidade, os 
gregos a saquearam e abriram o portão para os demais soldados passarem.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- A religião da antiga Grécia era:

a) Cristã.

b) Judaica.

c) Politeísta.

d) Islâmica.

e) Budista.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Politeísta, acreditavam em vários deuses. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Dentre os legados dos gregos da
Antiguidade Clássica que se mantêm na vida
contemporânea, podemos citar:

a) a concepção de democracia com a participação do
voto universal.

b) a promoção do espírito de confraternização por
intermédio do esporte e de jogos.

c) a idealização e a valorização do trabalho manual em
todas suas dimensões.

d) o caráter pacífico das pólis, tanto de Atenas quanto
de Esparta.

e) o caráter democrático e antiescravista da democracia
ateniense.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

a promoção do espírito de confraternização por 
intermédio do esporte e de jogos.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Observe a imagem. 

Fonte: https://www.todoestudo.com.br/historia/grecia-antiga

https://www.todoestudo.com.br/historia/grecia-antiga


RESOLUÇÃO

QUESTÃO 1- Observe a localização geográfica da Grécia 
Antiga. Um fator que influenciou sua economia. Sobre a 

economia da Grécia Antiga é verdadeiro afirmar que:

A) Os gregos nunca usaram moedas e toda economia era 
baseada no sistema de trocas.

B) Os gregos possuíam uma economia fechada, as relações 
comerciais eram restritas às cidades-estados gregas.

C) O trabalho assalariado era o mais comum na Grécia Antiga, 
pois o escravismo nunca foi adotado já que era proibido em 

todo território grego.

D) O comércio marítimo foi uma das principais atividades 
econômicas da Grécia Antiga.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

O comércio marítimo foi uma das principais atividades 
econômicas da Grécia Antiga.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Em certos aspectos, os gregos da Antiguidade foram sempre um povo disperso.
Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrânico e, mesmo quando se instalaram
e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No
tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em
toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual
Turquia, na Itália do sul e na Sicília oriental, na costa setentrional da África e no litoral
mediterrânico da França. No interior desta elipse de uns 2500 km de comprimento,
encontravam-se centenas e centenas de comunidades que amiúde diferiam na sua
estrutura política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então nem em nenhuma
outra altura, no mundo antigo, houve uma nação, um território nacional único regido por
uma lei soberana, que se tenha chamado Grécia (ou um sinônimo de Grécia).

(I. Finley. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial Presença, 1972. Adaptado.)

Com base no texto, pode-se apontar corretamente:

a) a desorganização política da Grécia antiga, que sucumbiu rapidamente ante as investidas 
militares de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e 
macedônios.
b) a necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e 
cartagineses, para que um povo pudesse expandir seu território e difundir sua produção 
cultural.
c) a carência, entre quase todos os povos da Antiguidade, de pensadores políticos, capazes de 
formular estratégias adequadas de estruturação e unificação do poder político.
d) a inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado nacional, no estudo 
sobre a Grécia antiga, que vivia sob outras formas de organização social e política.
e) a valorização, na Grécia antiga, dos princípios do patriotismo e do nacionalismo, como 
forma de consolidar política e economicamente o Estado nacional.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

d) a inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado 
nacional, no estudo sobre a Grécia antiga, que vivia sob outras formas de 

organização social e política.

Os gregos entendiam por nação ou Estado-nacional apenas sua cidade-
estado. Desta forma, não podemos transportar este conceito para um país ou 

grande território como existe atualmente sem correr o risco de sermos 
imprecisos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Atenas foi considerada o berço do regime 
democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático 

ateniense, é CORRETO afirmar que:

A) Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e 
participavam diretamente das decisões tomadas na Cidade-Estado.

B) Os estrangeiros e mulheres maiores de 21 anos podiam 
participar livremente das decisões tomadas nas assembleias da 

cidade-Estado.

C) Os escravos, também chamados de metecos, tinham direito à 
participação da vida política.

D) A inexistência de escravos em Atenas levava a uma 
participação quase total da população da Cidade-Estado na 

política.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e 
participavam diretamente das decisões tomadas na 

Cidade-Estado.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- 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 estamental (pouca 

mobilidade social). 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. 

.

Observe a imagem.

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

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


RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Fundada pelos Dórios, Esparta era uma cidade-estado 
militarista e com uma sociedade estamental (pouca 

mobilidade social). Seu governo era oligárquico e 
militarista.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- Observe a imagem ao lado e responda.

A imagem representa a principal característica de 
Esparta. Com base nisso, responda: Foram 

características econômicas e sociais da Cidade-
Estado Esparta:

a) a existência de uma ampla democracia, que 
permitia a participação de mulheres e estrangeiros.

b) as classes sociais ligadas ao comércio, ao mesmo 
tempo que adquiriam maior poder econômico, 

procuravam ampliar seu domínio social.

c) a existência de uma oligarquia aristocrática, que 
monopolizava o poder militar, político e religioso.

d) a proibição da escravidão por dívidas pela 
oligarquia dominante estimulou a vinda para a cidade 

de artesãos estrangeiros, a fim de promover o 
comércio e atividades culturais.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

a existência de uma oligarquia aristocrática, que 
monopolizava o poder militar, político e religioso.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- A religião da antiga Grécia era:

a) Cristã
b) Judaica

c) Politeísta
d) Islâmica
e) Budista



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”

Politeístas, acreditavam em vários deuses. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- A história da Grécia antiga está dividida em 
5 períodos que se estende do século XX ao século IV 

a.C.. São eles:

a) pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e 
helenístico.

b) greco-romano, dórico, homérico, clássico e jônico.
c) dórico, ateniense, clássico, helenístico e creto-

micênico. 
d) helenístico, homérico, ateniense, espartano e clássico.
e) greco-romano, pré-homérico, clássico, pré-histórico e 

helenístico



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8 - Preencha a lacuna:

A __________ foi um regime político criado e adotado
em Atenas, no período da Grécia Antiga.

a) oligarquia.

b) Democracia.

c) Ditadura.

d) Monarquia.

e) diarquia.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “B”

Democracia.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9-Observe a imagem.
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 10- Com a nova divisão da sociedade, qualquer cidadão 
poderia participar das decisões do poder. Apenas os escravos e os 
metecos (estrangeiros) não participavam das decisões políticas, 

pois não tinham direito de cidadania.

Ao texto pode-se associar:

a) Drácon e a expansão colonial em direção ao Mediterrâneo.

b) Sólon e a militarização da política espartana.

c) Psístrato e a helenização da Península Balcânica.

d) Péricles e a hegemonia cultural grega no Peloponeso.

e) Clístenes e a democracia escravista ateniense



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “E”

A participação política aberta a todos os cidadãos 
atenienses se iniciou com Clístenes. Entretanto, esta 

participação não era tão ampla devido à restrição da 
participação de escravos e estrangeiros.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
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