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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 6

1. Alexandre, o Grande, foi o principal responsável pela divulgação das características do Império 
Helenístico.
a) Descreva a importância do Império Helenístico para o Oriente. 
b) Relacione a diversidade cultural existente no Império Helenístico e no Brasil de hoje. Cite 
exemplos.

2. (Vunesp) O historiador ateniense Tucídides, que viveu durante a Guerra do Peloponeso, escre-
veu o seguinte sobre os gregos:

… antes da Guerra de Tróia, o [os habitantes da] Hélade nada [realizaram] em comum. Este 
nome mesmo não era empregado para designá-la no seu conjunto. (…)
O que fica bem comprovado [nos livros] de Homero: ele que viveu numa época bem posterior à 
Guerra de Tróia, não utilizou a designação [de helenos] para o conjunto [dos gregos]. (…) Não uti-
lizou, também, a expressão “bárbaros” porque, na minha opinião, os gregos não se encontravam 
ainda reunidos (…) sob um único nome que [lhes] permitisse [diferenciar-se de outros povos]. De 
qualquer forma, aqueles que receberam [mais tarde] o nome de Helenos (…) nada fizeram con-
juntamente antes da Guerra de Troia. (…) Essa expedição mesma os reuniu apenas num momen-
to, naquele em que a navegação marítima encontrava-se mais desenvolvida.

Tucídides. A guerra do Peloponeso. Século V a. C.

Responda com base no texto.
a) Que característica política dos gregos da Antiguidade é apresentada por Tucídides?
b) Por que, apesar da situação política expressa por Tucídides, pode-se falar de uma antiga civili-
zação grega?

3. A Guerra do Peloponeso foi um conflito ocorrido no século V a.C., envolvendo:
a) os gregos, liderados pelos atenienses, contra os persas.
b) algumas cidades gregas, lideradas por Esparta, contra Atenas.
c) as cidades gregas, lideradas por Tebas, contra a Macedônia.
d) todas as cidades gregas na formação da Magna Grécia.
e) os macedônios quando invadiram a Pérsia.
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4. (Unesp) O “ostracismo”, que na Antiga Grécia consistia na suspensão dos direitos políticos dos 
cidadãos considerados nocivos ao Estado, foi uma instituição da:
a) tirania ateniense.
b) democracia ateniense.
c) diarquia espartana.
d) oligarquia espartana.
e) monarquia tebana.

5. Resolva a cruzadinha.

a) Pai de Alexandre Magno.
b) Obra de Homero.
c) Conjunto de narrativas que tratam de deuses e heróis.
d) Grande praça pública onde se encontrava o mercado e onde os atenienses se reuniam.
e) Herói que derrotou o minotauro.
f) Nome dos magistrados que compunham a gerúsia.
g) Os _____________ não eram colossais como no Egito, e se destacavam por suas proporções.
h) Monte onde acreditavam que todos os deuses moravam.
i) O Partenon foi construído em sua homenagem.
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6. Leia o texto a seguir sobre os espartanos.

 O recém-nascido era levado ao lugar onde se reuniam os mais velhos da tribo, que o exa-
minavam. Se fosse bem-conformado e robusto, mandavam que fosse criado e destinavam-lhe um 
dos nove mil lotes de terreno. Se, ao contrário, fosse fraco e disforme, enviavam-no a um lugar 
chamado Apotetos, um abismo aos pés do monte Taigeto. Julgavam que, afinal, era melhor para 
a criança e para o Estado não deixá-la viver, já que era maldotada, desde o nascimento, para a 
saúde e para a força.

Plutarco.

Responda.
a) Por que os espartanos agiam do modo descrito no texto? 
b) O que acontecia aos jovens espartanos após o período de treinos? 

7. Leia atentamente.

 Páris, um príncipe troiano, foi recebido na cidade de Esparta e, encantado com a rainha 
Helena, convenceu-a a fugir com ele. Os gregos, furiosos, interpretaram a fuga como um rapto e 
uma afronta à sua honra. Assim, vários reis reuniram seus exércitos e partiram para trazer a rai-
nha de volta. Suas tropas cercaram a cidade de Troia e a guerra durou dez longos anos.

BIASOLI, Vitor. O mundo grego. São Paulo: FTD, 1995.

Responda.
a) Retire do texto um trecho que identifique a guerra a que ele se refere. 
b) Qual o nome do livro e do autor que conta a trajetória dos indivíduos apresentados no texto aci-
ma.
c) Qual o significado da palavra épico?

8. Leia atentamente. 

 “As encenações teatrais na Grécia envolviam mecanismos cenográficos bastante 
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complexos, utilizando inclusive maquinários que faziam os deuses aparecerem em cena como 
se estivessem no ar. Apenas os homens podiam participar das encenações. Usavam máscaras 
que ampliavam as proporções do rosto e para representar papéis femininos. Os atores usavam, 
também, altos tamancos para aumentar a estatura.”

Agora responda.
a) Quais os dois tipos de espetáculos apresentados na Grécia Antiga? Explique-os.
b) O teatro moderno tem uma grande diferença em relação ao teatro grego da Antiguidade. Cite 
uma passagem do texto que apresente essa diferença.

9. Complete com V  para verdadeiro  ou F para falso.
a) O teatro é a arte de representar, no palco, acontecimentos da vida real ou situações imaginá-
rias. (     )
b) Os heróis dos mitos gregos representavam apenas a força daquela época. 
(     )
c) Os Jogos Olímpicos eram realizados em homenagem a Zeus. (     )
d) Para os gregos a beleza do corpo não era somente apenas estética e  aparente. (     )
e) O nome ginásio vem de nu, pois os jovens que ali treinavam não usavam roupas. (     )

10. Pinte o fluxograma de acordo com a legenda.
 

Os gregos aprendem a esculpir 
figuras humanas. 

Passam a utilizar o bronze. 

Representação das emoções. Preocupação naturalista. 

  Fase Arcaica
  Fase Clássica
  Fase Helenística


