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IRÃ (terra dos Iranianos).

- Localização:

• Atual Irã.

• Entre a Mesopotâmia e a 

Índia (Ásia).

• Região montanhosa, solo 

árido, clima quente e frio...

• Povoamento: povos indo-

europeus (ARIANOS).

• Tribos de medos e persas.
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IRÃ (terra dos Iranianos).

• Destaques:

• Ciro: fundou o Império.

- Dinastia Aquemênida.

- Uniu medos e persas.

- Conquista: Babilônia, Síria, 

Fenícia e Palestina.

Obs.: liberta os hebreus do 

Cativeiro da Babilônia (539a.C.)

- Tolerância Cultural e Religiosa.

* Cambises: conquista o Egito.
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Passárgada, tema de poesia de Manuel Bandeira e um 
dos principais pontos turísticos do Império Persa
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Uma das ruínas que podem visitadas em Persépolis, 
antiga capital do Império Persa
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DARIO I, O GRANDE

• Maior Império do Oriente:

• Excelência: administração.

- as satrapias (províncias).

- moeda única: dárico.

- língua e escrita: aramaico.

- Estrada real.

- Fiscais: “olhos e ouvidos”.

- Tolerância religiosa.

- Capitais: Susa, Persépolis, 

Parságada, Sardes...
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GUERRAS MÉDICAS: GREGOS x PERSAS.

- Expansionismo Persa.

- Sonho de conquistar a Grécia.

- Ideal de liberdade (autonomia): gregos.

- Disputas pelo controle do comércio do mar 

Egeu.

- Choque de culturas/civilizações.

- Choque “imperialista”: gregos x persas.
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GUERRAS MÉDICAS: GREGOS x PERSAS.

- Líder persa inicial: Dario I 

- Derrota em Maratona (Atenas).

- Nacionalismo grego – fortalecimento.

- Comando de Xerxes.

- Vitória persa: Termópilas.

- Derrota final: Salamina + Plateia.

- Início do declínio do Império Persa.

Destruição do Império: grande dimensão, revolta 

dos povos submissos, dificuldade de manter um 

Império tão grande, surgem outros Impérios.
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✓ DARIO E O EXÉRCITO PERSA
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Amantes de arqueologia grega representam a Batalha de Maratona no local da luta histórica.
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/976026-fas-fantasiados-recriam-batalha-de-maratona.shtml

✓ BATALHA DE MARATONA
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✓ BATALHA DE MARATONA

Túmulo coletivo/Morro do Enterro Maratona.
https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-monte-de-enterro-na-plan%C3%ADcie-da-batalha-da-maratona-image81485370
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Batalha das Termópilas. 

✓ BATALHA DO DESFILADEIRO DAS TERMÓPILAS
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✓ BATALHA DO DESFILADEIRO DAS TERMÓPILAS

Cena do filme 300. Leônidas e os 300.
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✓ BATALHA DE SALAMINA

Batalha de Salamina. 
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"Eu sou Xerxes, o grande rei, rei dos reis, rei dos países que contêm todos os tipos de homens, 
rei nesta grande terra longe, filho do rei Dario, um aquemênida"

✓ REI XERXES...
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GREGOS x PERSAS
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Dualismo Religioso: Caracterizada pelo dualismo ético, cósmico e 
teogônico que implica a luta primordial entre dois deuses (do bem e do 
mal), presentes e atuantes em todos os elementos e esferas do 
universo, incluindo o âmbito da subjetividade e das relações humanas 
(O zoroastrismo influenciou em diversos aspectos doutrinários a 
tradição judaico-cristã).
• Profeta Zoroastro - Livro: Zend Avesta.

• Bem (Mazda) x  Mal (Arimã).

• Juízo Final - Paraíso, Inferno e Purgatório.

• Chama de Luz: Presença Divina.

• 25 de Dezembro.
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01. APONTE ASPECTOS DIFERENCIADORES ENTRE A RELIGIÃO PERSA E A EGÍPCIA.

02. QUAIS POSSÍVEIS ASPECTOS DA RELIGIÃO PERSA TENHAM INFLUENCIADO O 
CRISTIANISMO?

03. IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS ASPECTOS DE DESTAQUE DO GOVERNO DO REI 
PERSA DARIO I.

04. O QUE FORAM AS GUERRAS MÉDICAS E QUAIS SUAS CONSEQUENCIAS?
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05. A Festa do Fogo é um dos rituais da antiga religião persa, o zoroastrismo,
e representa uma homenagem à Ahura-Mazda, o deus do bem, da luz, que é
era contraposto ao deus Arimã, representante do mal, das forças das trevas.
O culto do zoroastrismo não requeria templos e seus fundamentos ficaram
registrados no livro sagrado conhecido como:
a) Corão.
b) Torá.
c) Mahabharata.
d) Zend-Avesta.
e) Vedas.
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06. (UFAM/2008) Os Persas foram, na Antiguidade, um dos povos mais importantes a
ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura é possível afirmar que:
A) A vitória de Dario I sobre os Gregos marcou o início da ascensão Persa no
Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas.
B) Desenvolveram uma religião própria, o Zoroastrismo, e começaram sua expansão
territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande.
C) Famosos por suas obras arquitetônicas, os Persas construíram na Babilônia as maiores
pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu Império.
D) O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os Assírios na
batalha de Susa.
E) Adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, bem e o mal, os Persas
dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e
a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor.
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07. (PUC-SP) Pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa
na Antiguidade, após Zaratrusta, é:
a) o politeísmo caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos nos
templos religiosos.
b) o caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades
supremas.
c) o dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal.
d) a estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos
contidos nos Vedas
e) a descrença na imortalidade da alma e na ressureição.
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01. Sob o comando de Ciro, o Grande, o Império Persa conheceu seu primeiro período 

de expansão, tendo como limite Leste-Oeste uma faixa territorial que se estendia do 

oeste da Índia até as cidades gregas da Ásia Menor. Apesar da expansão e conquistas, 

havia uma prática dos persas com os povos dominados, que pode ser caracterizada 

como um(a):

a) desrespeito às diferenças culturais e religiosas.

b) recusa em se aliar com as elites locais dos territórios dominados.

c) respeito às diferenças culturais e religiosas dos povos conquistados.

d) imposição do zoroastrismo como religião a ser seguida por todos os povos.
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02. Quando Ciro, O Grande, conquistou para o Império Persa a
cidade da Babilônia, ele libertou do cativeiro, imposto por
Nabucodonosor, um conhecido povo antigo, habitante da região
palestina. Qual foi este povo libertado:
a) Os fenícios.
b) Os sírios
c) Os libaneses.
d) Os hebreus.
e) Os filisteus.
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03. Durante o reinado de Dario, o grego Heródoto escreveu sobre
o sistema de correio persa: “Nada impede que eles cumpram sua
missão no menor tempo possível – nem neve, chuva, calor, nem
escuridão”. Quais fatores possibilitaram a eficiência do correio
persa?


