Tarefas 15 – Professor Marco
01. Com relação ao Império Persa, é INCORRETO afirmar:
a) Os persas desenvolveram uma administração relativamente descentralizada, com base nas satrapias.
b) As estradas e os correios foram bastante aperfeiçoados durante esse Império.
c) A religião persa era o zoroastrismo, que pregava a existência de uma luta entre o mal e o bem, na
qual o bem só seria vencedor no dia do juízo final.
d) Os persas perseguiram ferozmente as religiões de outros povos, matando sacerdotes e destruindo
templos, como foi o caso do templo de Salomão em Jerusalém.
e) Os povos dominados pelos persas eram obrigados a pagar tributos e fornecer homens para os
exércitos do Grande Rei.
02. O filme 300, que fez grande sucesso nos cinemas de todo o mundo em 2007, tematiza uma das batalhas
mais importantes das Guerras Médicas. Tal evento pode ser caracterizado como um conflito que
a) foi causado pelo processo de expansão territorial do império persa, que ambicionava expandir seus
domínios sobre os gregos.
b) enfraqueceu as cidades-Estado gregas e persas, facilitando o domínio macedônico sobre a região.
c) culminou no domínio dos gregos sobre os persas e no florescimento cultural de Esparta.
d) marcou o processo de unificação entre medas e persas, garantindo a sua supremacia econômica na
região da Mesopotâmia.
03. Entre os séculos VII e VI a.C., Zaratustra, que os gregos chamavam de Zoroastro, promoveu uma profunda
reforma religiosa; suas ideias foram adotadas pela casa real dos persas, os aquemênidas. O soberano que,
por razões políticas, apoiou o zoroastrismo foi
a) Cambises.
b) Ciro.
c) Dario.
d) Xerxes.
04. Ciro, o Grande (558-529 a.C.), reinou sobre o grande império persa. Utilizou como método de organização
política a tolerância em relação aos seus súditos, concedendo-lhes relativa autonomia administrativa.
Dividiu o imenso território em vinte satrapias, cada uma dirigida por um sátrapa, que era um funcionário
a) privado, encarregado do governo da cidade e da administração dos bens do templo.
b) nomeado pelo rei para ocupar postos de chefia sob a autoridade de um governador.
c) nomeado inspetor pelo imperador persa, com as funções de polícia e vigilância.
d) do estado persa, que exercia o poder de um governo de fato.

