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1 Considere as seguintes expressões e
complete o informe.

3 Preencha o quadro.

Navegar é preciso

Os gregos antigos eram um povo de  . A
 e o  marítimo eram atividades de

enorme importância para eles. Há uma expli-
cação natural para essa inclinação dos gregos
em explorar os  : o  da região é
formado por um grande número de  ,

 e portos  .

2 Preencha o quadro e responda.

comércio mares golfos

ilhas navegadores pesca

litoral naturais

A sociedade ateniense antes da democracia

Nobreza: 

Povo: 

Estrangeiros: 

Escravos: 

a) Que grupo social detinha o poder político
em Atenas?

b)Que grupos sociais de Atenas lutaram
contra essa situação? Quando essas lu-
tas ocorreram?

c) O que esses grupos reivindicavam?
d)Que forma de governo surgiu dessas lu-

tas?

Organogramas para as questões 3 e 4.

As formas de governo nas
cidades-Estado gregas

As assembléias de
cidadãos debatem e

votam as leis

Os anciãos das
famílias mais ricas
tomam as decisões

Os magistrados
põem em prática o

que foi decidido

Os magistrados
executam as

decisões dos anciões

Cidade-Estado Forma de governo

1

2

4 Responda.
a) Quais as diferenças e semelhanças entre

as duas formas de governo?
b)Que grupos sociais não participavam das

decisões políticas na democracia
ateniense?

c) Como se chamava a forma de governo
em Atenas?

d)E hoje em dia, no Brasil, quem toma deci-
sões em assembléias?

e) Como se chama essa forma de governo
do Brasil atual?

Ilustração de uma habitação da Grécia anti-
ga para as questões 5 e 6.

5 Complete os quadros com os nomes das
dependências da casa.

6 Descreva a forma da habitação.

7 Complete o quadro definindo a função de
cada aposento.

Gineceu: 

Andrón: 

Altar doméstico: 
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Escultura para as questões 8 e 9. 11 Assinale as afirmativas que mencionam
aspectos da cultura helenística nos terri-
tórios conquistados por Alexandre.
a) Alexandre foi um dos guerreiros mais po-

derosos de todos os tempos.
b)A glória de Alexandre se deve a ter difun-

dido a cultura grega em quase todo o
mundo da Antigüidade.

c) Em apenas onze anos, Alexandre herdou
o trono da Macedônia, conquistou a maio-
ria das cidades gregas e chegou com seus
exércitos até a Índia.

d)Durante suas conquistas, Alexandre criou
bibliotecas, estimulou as ciências, a me-
dicina e as artes e expandiu a língua gre-
ga por todos os povos conquistados.

12 Observe a foto, responda e complete o
quadro comparativo.

Doríforo, de
Policleto, escultura
em mármore do
século V a.C.

8 Descreva a escultura. Considere:
a) Forma artística.
b)Aspectos físicos da figura.

9 Considere a descrição feita por você e res-
ponda.
a) De que época é essa escultura? Por quê?
b)Qual a relação entre beleza física e a for-

mação do cidadão, para os gregos?

10 Leia o significado das expressões gregas.
Grafia = descrição
Demo = povo
Hemi = meio
Cracia = governo
Geo = terra
Metria = medida

a) Agora, complete o quadro. Se necessá-
rio, consulte um dicionário.

Hemisfério: 

Geometria: 

Hemiciclo: 

Demografia: 

Democracia: 

Geografia: 

b)Escreva outras palavras atuais formadas
a partir de expressões gregas.

a) O que você vê na foto?
b)Quantas pessoas esse espaço podia re-

ceber?
c) A que sexo pertenciam os atores do tea-

tro grego? Que adereço eles usavam para
representar as diferentes personagens?

Teatro grego de Epidauro, que podia receber
até 14 mil espectadores.
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O teatro na Grécia antiga

Pavor e pena

Meio utilizado
Gêneros teatrais Objetivo para atingir

o objetivo

Fazer críticas aos
aspectos da soci-
edade considera-
dos negativos
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Respostas

Gineceu
Segundo andar

Andrón

Altar doméstico

Pátio

Famílias mais poderosas e proprietárias da maior
parte das terras.

Camponeses e pequenos proprietários.

Geralmente comerciantes e artesãos.

Prisioneiros de guerra ou escravizados por dívidas.

A sociedade ateniense antes da democracia

Nobreza

Povo

Estrangeiros

Escravos

a) A nobreza, também chamada aristocracia.
b) Comerciantes e camponeses pobres. As lutas ocorreram

por volta de 500 a.C.
c) Os comerciantes exigiam direitos políticos e os camponeses

queriam o fim da lei que permitia a escravidão por dívidas.
d) A democracia.

3.
Cidade-Estado Forma de governo

1 Atenas Democracia ou eclésia.

2 Esparta Aristocracia ou gerúsia.

Gineceu: destinado exclusivamente às mulheres.

Andrón: reservado para os homens.

Altar doméstico: espaço reservado à veneração dos antepassados.

A civilização grega

1. Os gregos antigos eram um povo de navegadores. A pesca e
o comércio marítimo eram atividades de enorme importância
para eles. Há uma explicação natural para essa inclinação dos
gregos em explorar os mares: o litoral da região é formado
por um grande número de golfos, ilhas e portos naturais.

2.

4. a) Diferença: na democracia ateniense, o poder era exercido
por assembléias de cidadãos; na aristocracia espartana, só
os membros da gerúsia, conselho formado pelos anciãos
das famílias mais ricas, governavam a cidade. Semelhança:
em ambos os casos, os magistrados eram os responsáveis
pela execução das decisões.

b) As mulheres, os escravos e os estrangeiros.
c) Democracia direta.
d) Entre outros, vereadores e deputados.
e) Democracia representativa.

5.

6. A casa tem dois andares, um pátio interno e um aposento
exclusivo de homens e outro só de mulheres.

7.

8. a) A escultura é harmônica e equilibrada.
b) A figura, feita de mármore, possui corpo forte, atlético e

proporcional.
9. a) Podemos dizer que a escultura é do século V a.C., pois este

é um momento em que os artistas se preocupam em criar
figuras harmônicas, belas e equilibradas.

b) Os gregos acreditavam que a beleza física correspondia à
beleza interior, de modo que um bom cidadão seria aquele
que, além de cultivar o intelecto, também se exercitasse
fisicamente e possuísse um corpo esbelto.

10. a) Hemisfério: Metade de uma esfera.

Geometria: Ciência que estuda formas e dimensões de uma de-
terminada área.

Hemiciclo: Espaço semicircular.

Demografia: Descrição das características de uma coletividade.

Democracia: Governo do povo.

Geografia: Descrição da superfície da Terra.

b) Resposta pessoal.

11. b, d.

12. a) O teatro de Epidauro, na Grécia.

b) Até 14 mil pessoas.

c) Os atores eram todos do sexo masculino e usavam másca-
ras para representar.

Corrigir os defeitos do es-
pectador e formá-lo como
cidadão justo e correto.

Fazer críticas aos aspectos
da sociedade considerados
negativos.

O teatro na Grécia antiga

Meio utilizado para atingir o
objetivo

Pavor e pena.

Provocar o riso.

Gêneros
teatrais.

Tragédia

Comédia

Objetivo


