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RELEMBRANDO:
CONTEÚDOS DO 1º SEMESTRE QUE JÁ ESTUDAMOS:

- Pré-História;
- Civilizações Antigas: 

- Mesopotâmia;
- Egito;
- Hebreus;
- Fenícios;
- Persas.  

Conteúdo Novo: ANTIGUIDADES CLÁSSICAS – CIVILIZAÇÃO GREGA 
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Grécia Antiga
Aspectos Geográficos:

•Sul da Península Balcânica 
(entre os mares Jônico e Egeu;
•Ilhas do Mar Egeu;
•Costa da Ásia Menor 
(atual Turquia);
•Relevo montanhoso/solo 
rochoso = poucas terras férteis;
•Litoral recortado.



• PRÉ-HOMÉRICO (1650 a 1150 a.C)
-Povos: Éolios, Jônios e Aqueus (micênicos);

- GUERRA DE TROIA: conflito bélico entre aqueus (um dos povos gregos que 
habitavam a Grécia Antiga) e os troianos, que habitavam uma região da atual 
Turquia. Esta guerra durou aproximadamente 10 anos e aconteceu entre 
1300 e 1200 a.C.
- 1ª Diáspora Grega: Levando à colonização das seguintes áreas:
oIlhas do Mar Egeu
ointerior da Grécia 
ocosta da Ásia Menor
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PERÍODOS:
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• HOMÉRICO (1150 a 800 a.C)
- Genos: clã familiares;
- AUMENTO POPULACIONAL;
-Público x Privado;
Consequências da desintegração dos genos
•Surgimento da propriedade privada
•Aparecimento das classes sociais

Segunda Diáspora Grega: 
• colonização do norte da África, do sul da atual França (Nice e Marselhe), do 

sul da Península Ibérica e do sul da Península  Itálica (Magna Grécia)
• colonização das margens do Mar Negro (Bizâncio).

-Surgimento das cidades-estado (polis)
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• ARCAICO (800 a 500 a.C)
-Formação de ATENAS E ESPARTA

• CLÁSSICO (500 a 338 a.C)
-Guerras Médicas: Gregos x Persas
-Guerra do Peloponeso: Atenienses x Espartanos

• HELENÍSTICO (338 a 146 a. C)
-Macedônios dominam a Grécia. 
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Sociedade:
• Esparciatas: aristocracia guerreira (grupo dominante) descendentes dos invasores 

dórios;
• Periecos: comerciantes, artesãos e camponeses sem direitos políticos (ocupavam as 

terras periféricas, menos férteis);
• Hilotas:  servos/escravos (propriedade do Estado e sem direitos políticos).

 Economia:
• Agricultura (trigo, cevada, vinhedos e oliveiras) 
• Pastoreio
• Escravismo

Política:
• Oligarquia esparciata militarista (aristocracia militarista).

Período Arcaico: Esparta - Sociedade e Economia
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Cultura
• Militarismo: disciplina, resistência, formação física e 

patriotismo.
• Laconismo: hábito de falar o mínimo possível. Reforçava a 

disciplina entre os esparciatas e evitava contestações à 
estrutura vigente.
• Xenofobia: aversão aos que não eram nascidos em Esparta

Elmo de um guerreiro espartano.

Filme 300 – 2006. 
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Período Arcaico: Atenas - Localização e Economia

Aspectos geográficos
• Localização: Península da Ática
• Fundada pelos jônios no século VIII a. C.

Economia
• Agricultura
• Pastoreio
• Comércio marítimo
• Escravismo
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•Eupátridas: aristocracia rural (grupo politicamente dominante - inicialmente possuía o 

monopólio do poder político).

•Georgóis: pequenos proprietários.

•Demiurgos: artesãos e comerciantes atenienses

•Thetas: camponeses sem terra

•Metecos: estrangeiros residentes em Atenas sem direitos políticos (geralmente eram 

artesãos ou comerciantes)

•Escravos: por dívidas, prisioneiros de guerra ou obtidos pelo comércio (de fora da Grécia). 

Sem direitos políticos.

Período Arcaico: Atenas - Sociedade



ATENAS: CIDADÃOS = HOMENS 
 
Os Homens (cidadãos) tinham ESPOSA (modelo de 
mulher submissa, casta, obediente, ocupando o gineceu), 
AMANTES (hetairas) e ÉFEBOS (jovens que tinham 
iniciação sexual com um HOMEM mais velho, experiente e 
superior.

Aristóteles: “A mulher é um ser imperfeito, por isso 
mesmo, inferior”
“A mulher menstruada azeda o leite”...
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MULHER EM ATENAS
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 - GRÉCIA ANTIGA – Estrutura social

•Homens com mais de 18 anos.
•Privilegiados / Não trabalhavam.

•Não tinham direitos;
•Eram propriedades de um homem;
•As ricas ficavam em casa, as pobres trabalhavam. 

•Não participavam da política;
•Pagavam impostos / Não podiam ter terras.
•Serviam o exército.  

•Propriedades de cidadãos;
•Eram prisioneiros de guerra;
•Agricultura/serviços domésticos. 
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Período Clássico: Atenas - Democracia

•Clístenes: fundador da democracia (século VI a.C.)
•Democracia: participação política direta de todos os cidadãos
•Cidadãos atenienses: homens livres, maiores de 21 anos, atenienses e filhos de 
atenienses

Instituições
•Eclésia: assembleia dos cidadãos (votava as leis)
• Ágora: grande praça central onde se reunia a assembleia dos cidadãos

•Bulé: conselho dos 500 (elaborava as leis)

OBS.:
Isonomia: igualdade de direitos políticos para todos os cidadãos, independentemente 
de sua condição socioeconômica.



GUERRAS MÉDICAS: GREGOS X PERSAS.
- Disputa entre gregos e persas pelo controle do comércio marítimo no Mar 
Egeu.
- VITÓRIA DAS CIDADES GREGAS.

GUERRAS DO PELOPONESO: ESPARTA X ATENAS.
- Os espartanos viam com desconfiança e ameaça o desenvolvimento 
econômico e aumento da influência política de Atenas na região da península 
do Peloponeso.

GRÉCIA ANTIGA - CONFLITOS
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Período Helenístico: Filipe II e Alexandre, O Grande

século IV - I a. C.
•Grécia sob domínio do Império Macedônico  (conquistada por Filipe II).

•Governo Alexandre,o Grande:
oExpansão do Império Macedônico
oConquistas: Pérsia, Fenícia, Egito, Mesopotâmia, Palestina, Síria e Índia
o↑Comércio
oPreservou a paz nas regiões conquistadas
oCom a sua morte: divisão e decadência do Império Macedônico

•Cultura Helenística
= cultura helênica (grega) + cultura oriental (Egito e Pérsia)
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HERANÇAS GREGAS
CIDADANIA: INDIVÍDUO COM DIREITOS E DEVERES.
DEMOCRACIA: FORMA DE GOVERNO EM QUE O PODER ESTÁ NAS MAÕS, COM 
PARTICIPAÇÃO E DECISÃO DOS CIDADÃOS.
FILOSOFIA: EXPLICAÇÕES DE MUNDO COM BASE NA RAZÃO.
TEATRO: PEÇAS TRADUZINDO O COTIDIANO E O IMAGINÁRIO: COMÉDIAS E TRAGÉDIAS.
OLIMPÍADAS: FESTIVIDADES E JOGOS EM HOMENAGEM A ZEUS (PAZ DE ZEUS), 
REALIZADAS DE 4 EM 4 ANOS.
MITOLOGIA: CRENÇA NAS FAÇANHAS E REALIZAÇÕES DOS DEUSES DO OLIMPO.
ARQUITETURA: CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS SOCIAIS, COM AMBIENTES PÚBLICOS, A 
EXEMPLO DA ÁGORA (PRAÇA PRINCIPAL).
CIÊNCIAS: MATEMÁTICA (PITÁGORAS), MEDICINA (HIPÓCRATES).
HISTÓRIA: HERÓDOTO (HIST. DAS GUERRAS MÉDICAS), TUCÍDIDES.
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Teatro Grego

HERANÇA CULTURAL GREGAHERANÇA CULTURAL GREGA
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Vênus de Milo Afrodite
Poseidon

HERANÇA CULTURAL GREGAHERANÇA CULTURAL GREGA
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Partenon, Atenas

HERANÇA CULTURAL GREGAHERANÇA CULTURAL GREGA
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Palácio de Karnak

INFLUÊNCIA CULTURAL GREGAINFLUÊNCIA CULTURAL GREGA
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ENEM 2015
1. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da 

palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra 
constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a 
polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo 
político.

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado).

Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a 
ágora tinha por função:

ATIVIDADE:
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A) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade.
B) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por 

seus magistrados.
C) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre 

as questões da comunidade.
D) reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a 

serem tomados em caso de guerra.
E) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a 

pronunciar-se em assembleias.
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ENEM 2013
02. Durante a realeza, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas 
oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia 
aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os 
plebeus conseguiram eleger uma comissão de dez pessoas — os decênviros — para 
escrever as leis. Dois deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de 
Sólon.

COULANGES, F. A cidade antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve 
relacionada à:

A) adoção do sufrágio universal masculino.
B) extensão da cidadania aos homens livres.
C) afirmação de instituições democráticas.
D) implantação de direitos sociais.
E) tripartição dos poderes políticos.



26

03. A civilização grega atingiu extraordinário desenvolvimento. Os ideais de 
liberdade e a crença na capacidade criadora do homem tem permanente 
significado.
Acerca do imenso e diversificado legado cultural grego, é correto afirmar que:

A) a escultura helênica, embora desligada da religião, valorizava o corpo 
humano.

B) a democracia espartana era representativa.
C) os atenienses valorizavam o ócio e desprezavam os negócios.
D)  a importância dos jogos olímpicos limitava-se apenas aos esportes.
E) o período homérico pode ser compreendido a partir de poemas que 

narram aventuras épicas.
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04. 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) os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão.
E) os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades-acrópoles.
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05. A decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é explicada, 
entre outros fatores, pela:

A) ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades-estados.

B) invasão dos cretenses na cidade de Troia e pela destruição da civilização micênica.

C) evolução da pólis que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na 

região do Peloponeso.

D) organização social das cidades-estados de Atenas e Esparta, estruturada no trabalho 

escravo dos indivíduos oriundos da Messênia.

E) postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados sem condições de participar do 

comércio marítimo e logicamente, sem oportunidades de desenvolvimento econômico.
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06. Foram características econômicas e sociais da Cidade-Estado Esparta, no período 
Arcaico:

A) a posição do indivíduo na comunidade era definida pelo seu grau de parentesco 
com o patriarca e sua economia era natural e coletivista.
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, culturalmente arcaica, sem atividades mercantis.
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.
E) cidade marítima dominada por camponeses proprietários de minifúndios, que 
permitia aos estrangeiros, Metecos, a realização de atividades culturais.
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07. (Enem-2014) Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde 
o nascimento da cidade na Grécia antiga: a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz 
mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra 
geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira.

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992 (adaptado).

Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda vigente no mundo 
contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio:

A) Isonomia - igualdade de tratamento aos cidadãos.
B) Transparência - acesso às informações governamentais.
C) Tripartição - separação entre os poderes políticos estatais.
D) Equiparação - igualdade de gênero na participação política.
E) Elegibilidade - permissão para candidatura aos cargos públicos.
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• Para os gregos, a noção de democracia era bastante diferente da que hoje experimentamos 

e acreditamos ser “universal”. A condição de cidadania era estabelecida por pressupostos 

que excluíam boa parte da população. Os escravos, as mulheres, os estrangeiros e 

menores de dezoito anos não poderiam participar das questões políticas de seu 

tempo. Tal opção não envolvia algum tipo de interesse político, mas assinalava um 

comportamento da própria cultura ateniense. Dessa forma, explique as diferenças entre a 

democracia ateniense e a Democracia que conhecemos no período atual. 

@keuricampelo
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GABARITO:

1.C

2.B

3.E

4.B

5.A

6.C

7.A

GABARITO: ATIVIDADE PARA CASA

Tomando o Brasil como exemplo, percebemos que a nossa 
democracia permite que uma parte dos menores de 18 
anos vote e que as pessoas com mais de 70 anos 
continuem a exercer seu direito de cidadania. Além disso, 
a nossa constituição não prevê nenhum empecilho de 
ordem religiosa, econômica, política ou étnica para 
aqueles que desejem escolher seus representantes 
políticos. Até os analfabetos, que décadas atrás eram 
equivocadamente vistos como “inaptos”, hoje podem se 
dirigir às urnas.
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