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O MUNDO GREGO



Grécia antiga (século VI a.C.)

Fonte: PARKER, Geoffrey. Atlas da história universal. Lisboa: Verbo, 1996. p. 115. 

• Localização: parte sudeste
abrangendo a Grécia
Continental, a Grécia Insular
e a Grécia Asiática.

• Território montanhoso e
pouco fértil.

• Litoral com características
que facilitaram a navegação,
estimulando o comércio
marítimo.
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA



Cidade-Estado
Território 
agrícola

Núcleo urbano Acrópole

Oikos
Família e membros; 

dependentes; animais e bens
Grupos responsáveis por dar 
origem à cidade-Estado grega

Jônios, eólios e dórios

Grécia antiga

Oikos

Ilustração, baseada em pesquisa histórica, com a
representação do que poderia ter sido esse local.
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Do oikos à cidade- estado



Pólis (cidades-estados com autonomia total, cidades independentes), como Esparta e Atenas.

Acrópole (lugar mais alto e centro político/administrativo)Ágora (praça pública)

Área rural

Á
rea urbana

PÓLIS (CIDADE-ESTADO)



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 



SOCIEDADE ATENIENSE



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 



ESPARTA- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática e guerreira.

Localizada no Peloponeso;
Fundada pelos dórios;
Terras férteis;
Cultura marcada pelo caráter 
militar;



SOCIEDADE ESPARTANA





GUERRAS GREGAS 



Guerra do Peloponeso (431 - 404 a.C): conflito entre a Liga de Delos
(comandada por Atenas) e a Liga do Peloponeso (comanda por Esparta) pela domínio 
da região.

Resultado: fim da
democracia ateniense
(fortalecimento da
aristocracia) e
enfraquecimento das
polis gregas (conflitos
internos), causando a
invasão macedônica
(338 a.C.).

GUERRA DO PELOPONESO



Base: razão humana (antropocentrismo).

Religião: politeísmo antropomórfico (deuses semelhantes aos homens).

Artes: teatro (comédias e tragédias), escultura, arquitetura e literatura.

História: Heródoto (“pai da História”).

Matemática: Pitágoras.

Esporte: criação dos Jogos Olímpicos.

A cultura grega



Politeísta: crenças em diversos deuses.

Olimpo: montanha que passou a ser considerada o céu 
dos gregos.

Cidades gregas: construíam templos e santuários aos 
deuses.

Religião cívica: festividades para os deuses da cidade 
para obter benesses.

Mitologia: conjunto de mitos que contam a história dos 
deuses e heróis. 

16

RELIGIOSIDADE



DEUSES E DEUSAS GREGOS



EXERCÍCIOS DE REVISÃO

Agora é hora de REVISAR!



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- 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 2- 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 3-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 mesmos 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 4- 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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- A Guerra do Peloponeso 
(431 a.C.- 404 a.C.), que teve 

importância fundamental na evolução 
histórica da Grécia antiga, resultou, 

entre outros fatores, de:

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.

d) uma manobra de Esparta para 
aumentar a sua hegemonia marítima 

no mar Egeu.

Observe a imagem.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “C”.

um conflito entre duas ideologias: Esparta, 
oligárquica, e Atenas, democrática.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6-A Ágora ou praça central era o espaço onde se reuniam os
cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre as ações a serem
tomadas.

Ao analisarmos o contexto da Grécia Antiga e o do Brasil atual em relação à
participação política, é possível inferir que:

a) em ambos os casos, apesar da ideia de democracia preconizar a participação
de todos, existiam (e existem) limites para o exercício pleno desse direito.

b) na Grécia, cidadão era apenas aquele que participava das gerúsias, por ser
considerado “homo politicus”. No Brasil, só se considera cidadão o indivíduo
com mais de 18 anos.

c) tanto na Grécia quanto no Brasil, a democracia era (e é) caracterizada pela
participação universal, ou seja, de toda a população votante e em dia com suas
obrigações eleitorais.

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.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”.

em ambos os casos, apesar da ideia de 
democracia preconizar a participação de 
todos, existiam (e existem) limites para o 

exercício pleno desse direito.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7-“Em termos constitucionais mais convencionais, [na Atenas antiga] o povo não só
era elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também
era seu o direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar,
constituindo-se como tribunal, todos os casos importantes civis e criminais, públicos e privados.
A concentração da autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos
administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes
com júri popular, tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de
uma elite política institucionalizada.”

M. I. Finley. Democracia antiga e moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1988, p. 37.

A partir do texto, pode-se afirmar que a democracia, na Atenas antiga,:

a) limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões e nos assuntos políticos, que
ficavam restritos à elite intelectual e econômica.

b) reconhecia a necessidade da tripartição do poder, com a separação e a isonomia entre o
executivo, o legislativo e o judiciário.

c) dependia do bom funcionamento do aparato administrativo, composto por funcionários
estáveis e por ampla hierarquia burocrática.

d) permitia a ampla manifestação dos cidadãos e tinha mecanismos que impediam a
perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”.

permitia a ampla manifestação dos 
cidadãos e tinha mecanismos que 

impediam a perpetuação das mesmas 
pessoas em cargos administrativos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8-Sobre a civilização grega, em especial, para as duas mais importantes cidades-estados, Esparta 
e Atenas,  julgue os itens abaixo e assinale C para os certos e E para os errados e assinale a sequência 

correta. 

a) (C) (E) 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.

b) (C) (E) 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.

c) (C) (E)  A sociedade espartana caracterizou-se por valorizar a cultura, isto é, a filosofia, o teatro, a literatura. 
Já a sociedade ateniense, caracterizou-se por valorizar a estrutura militar. Exemplos dessas características 
podem ser encontradas na educação dessas cidades, desde cedo, as crianças já eram treinadas para o tipo 

ideal de cidadão.

d) (C) (E) A mitologia marcou a vida na Grécia Antiga. O monte Olimpo era considerado a morada dos deuses 
e Hades era o deus dos deuses.

e) (C) (E) A nossa civilização ocidental está fortemente vinculada à civilização grega. Ou seja, até hoje, muitos 
ramos de conhecimento são profundamente influenciados pela antiguidade grega, como a política, a filosofia, 

a matemática, a medicina, a estética, o teatro, a arquitetura, etc.

Marque a alternativa correta.

a) C-C-E-E-C.

b) E-E-E-E-E.

c) C-C-E-C-E.

d) C-E-E-C-C.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”.

C-C-E-E-C.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- Na cidade de Atenas, só era considerado 
cidadão quem nascia na cidade. Logo, os estrangeiros 
não podiam participar das decisões políticas da polis. 
O nome dado aos estrangeiros era:

a) fratrias.
b) georgóis.
c) hilotas.
d) metecos.
e) eupátridas.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “D”

Apenas os homens livres nascidos em Atenas eram considerados cidadãos. 
Por isso, estavam excluídos da vida política as mulheres, os escravos e os 

estrangeiros.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- 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 
ALTERNATIVA “A”

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



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 11- A Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) acabou
resultando no enfraquecimento do poderio econômico e
militar das cidades-estados gregas que haviam
hegemonizado a região oriental do Mediterrâneo. Esse
enfraquecimento possibilitou posteriormente que os gregos
fossem conquistados pelo:

a) Império Macedônico.

b) Império Persa.

c) Império Romano.

d) Império Egípcio.

e) Império Cartaginês.



RESOLUÇÃO

ALTERNATIVA “A”

Frente ao enfraquecimento das cidades-estados gregas, o 
Império Macedônico dominou o mundo grego.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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