
 

1. Observa o mapa ao lado. 

 

 

 

 

 
 
 

 

1. Localiza a Grécia Antiga no espaço e no tempo. 

 

A Grécia Antiga localiza-se no sul da Europa, na Península 
Balcânica, banhada pelo mar mediterrânio, mar Egeu e mar 
jónico. No tempo entre o séc. VIII a.C. e o séc. II a.C. 
 

 
1.2. Define pólis.  
 

O mesmo que cidade-estado. Território autónomo e independente com governo, 
sociedade e leis próprias e com aspetos culturais distintos, tais como a língua, os 
costumes e a língua grega. 
 

2. 
2.1 Apresenta o principal fator de separação da Grécia em cidades-estado. 

O principal fator da separação da Grécia em cidades-estado foi o relevo acentuado que 
limitava a comunicação e a ligação dos diversos aglomerados populacionais, gerando as 
diferenças culturais e políticas tão distintas das cidades- estado. 
 

2.2. Explica a importância da Acrópole. 

A Acrópole era a cidade alta, ou seja a residência dos deuses. Nela se encontravam os 
principais templos e edifícios religiosos ligados à religião politeísta. Espaço divino onde os 
homens (mortais) não tinham total acesso. 
 

2.3. Mostra o principal motivo da introdução do “dracma” na sua economia grega.  

O dracma (moeda grega) tornou relevante na medida que alterou todo o 
processo de troca. A moeda veio substituir as trocas diretas, dando uma 
maior justiça na compra e venda de produtos. 

   Dracma 

 

2.4. Apresenta a importância da construção naval na economia grega. 
 

A construção naval era importante pois através da construção de barcos, os gregos 
poderiam ter acesso a outras cidades e colónias e ajudava nas trocas comerciais. 

Ficha de História Ficha de História 



3. Lê os seguintes documentos. 

 

3.1. Refere os elementos da sociedade ateniense, tendo em conta os documentos apresentados: 

A.  ESCRAVOS        B. CIDADÃOS   C. METECOS   D. MULHERES 

 

 

3.1. Transcreve dos documentos A, B e C, pequenas afirmações que provem as respostas anteriores. 

A: “ (…) nada existe senão obedecer”.        B: “ (…) exerce tarefas no tribunal da cidade (…) ”. 

C: “ (…) pagam impostos e taxa de residência”. 

 

 

3.2. Refere a condição natural exigida para se ser cidadão em Atenas. 

A condição natural para se ser cidadão é o género, neste caso ser do sexo masculino. 

 

 

3.3. Caracteriza os cidadãos na sociedade de Atenas. 

 

Os cidadãos era um grupo minoritário em Atenas, composto apenas por jovens/adultos 
do sexo masculino, filhos de pai e mãe ateniense e livres de cadastro, culpas e punições 
graves. A partir dos 18 anos atingia os direitos plenos de cidadania. 
 

 

3.4. Indica duas das principais fontes de escravidão. 

 

As fontes de escravidão poderiam ser: a condenação pelos tribunais, o nascimento direto 
na escravidão e a prisão de guerra. 
 

 

 

B 

“Tem o costume levantar-se cedo para iniciar o seu dia de 

trabalho. Para além do trabalho, lê, passeia e exerce tarefas no 

tribunal da cidade onde habita. É um modelo para a família. (…)”. 

 

Xenofonte, O Económico (adaptado). 

A 

“Há na espécie humana seres inferiores (…). Estes 

indivíduos estão, pela própria natureza, condenados, 

porque, para eles, nada existe senão obedecer”. 

                                       

        Xenofonte, A Política. D 

“Tu deverás ficar em casa, mandar nos criados, vigiar os que 

trabalham, gerir o lar: distribuir e prever os recursos. 

Assumir o lar e a família como ninguém. (…).” 

 

Xenofonte, O Económico. 

C 

“Temos neles, creio eu, uma das melhores fontes de 

rendimentos, uma vez que, alimentando-se eles mesmos 

e não recebendo salário algum do Estado, pagam 

impostos e taxa de residência”.   

                  Xenofonte, Obras Completas. 



4. Preenche os espaços em branco, completando o texto com as palavras que se encontram ao lado. 
 

O território grego fica situado junto ao MEDITERRÂNIO onde se unem inúmeros arquipélagos e ilhas.  

É uma região MONTANHOSA com uma costa bastante RECORTADA. O solo é pobre onde a  

prática da AGRICULTURA torna-se difícil, apostando-se mais na PASTORÍCIA. No século V a.C.,  

Atenas passou a ser a PÓLIS mais importante e completa. Nela, os CIDADÃOS tinham um papel  

muito importante na sociedade pois participavam na POLÍTICA. Os restantes, os ESCRAVOS não  

tinham deveres e direitos e os METECOS que podiam ser muito ricos mas pagavam impostos. Na política  

destaca-se a DEMOCRACIA. Na Eclésia participavam todos os cidadãos, no entanto podiam ser castigados  

através do OSTRACISMO.  

 
 
 

5. Preenche a seguinte tabela tendo em conta os deuses do panteão grego. 
 

Deus Atribuição divina Deus Atribuição divina 

HERA CASAMENTOS APOLO Deus dos Sol e das Artes 

ARTEMISA Deusa da Caça DIONÍSIO VINHO, ALEGRIA E DO PRAZER 

AFRODITE AMOR E BELEZA FEMININA HADES Deus dos Infernos 

ARES Deus da Guerra POSEÍDON MARES E OCEANOS 

 

 

6. Lê o documento 1. 

Doc. 1 

 O mundo grego está unido pela língua, pelos santuários e pelos costumes que 

são os mesmos. Multidões deslocavam-se, de muito longe, para procurarem ajuda 

dos deuses num santuário construído para esse efeito. Os gregos acreditavam que as 

divindades os ajudavam nas suas vidas.  

Heródoto, séc. V a.C. 

6.1. Identifica o deus venerado em Delfos. 
 

É o deus Apolo. 

 

6.2. Caracteriza a principal festividade que nesse local era muito famosa. 

A festividade era designada de Jogos Píticos. Realizava-se de 4 em 4 anos, e baseava-se na 
competição entre cidades-estado em provas físicas e desportivas, bem como provas e 
concursos de dança, teatro e música. Os vencedores recebiam coroas de folhas de 
loureiro, árvore sagrada de Apolo. 

 
6.3. Indica o que pretende Hérodoto dar a entender com a expressão sublinhada no documento 1. 

Refere-se ao Oráculo de Delfos, pois o documento aborda o Santuário em Delfos. 

Pólis 
Recortada 

Política 
Escravos 

Sociedade 
Ostracismo 

Montanhosa 
Cidadãos 

Democracia 
Pesca 

Pastorícia 
Metecos 

MediterrânIo 
Agricultura 

 
 



7. Lê o seguinte documento. 
 

Doc. 2 

“A faculdade de exercer a justiça é um privilégio de se ser cidadão. Na Atenas de Péricles, esse poder é exercido pelo 

Areópago. O Ostracismo só se é exercido quando uma assembleia preparatória decidia que havia motivo para tal. (…) 

Quando o condenado ao Ostracismo dispunha de dez dias para a sua despedida. Acontecia, por vezes, ser chamado 

por decreto da Assembleia Popular para controlo da sua saída da Ática. 

Robert Flacelière, “A vida quotidiana dos gregos no séc. de Péricles”. 

7.1. Explica por palavras tuas em que se fundamentava o Ostracismo. 

O Ostracismo era um castigo/punição que era somente atribuído aos cidadãos que 
correspondia a 10 anos de expulsão da cidade de Atenas. O condenado após 
cumprimento ficaria com os seus pertences e património mas perderia o seu estatuto de 
cidadania. 

 

7.2. Refere a que órgãos de poder correspondem as frases sublinhadas no documento 2. 
 

a) Assembleia Preparatória  BULÉ    b) Assembleia Popular:  ECLÉSIA 

 

 

 

8. Risca de cada uma das colunas duas palavras/expressões consideradas intrusas ou incorretas. 
 
 

Religião Jogos Olímpicos Democracia 
 

Zoomórficos 
 

Metecos 
 

Oráculo 
 

Mitos 
 

Acrópole 
 

 
Pentatlo 

 
Música 

 
Maratona 

 
Teatro 

 
Apolo 

 
Cidadão 

 
Ostracismo 

 
Estrategas 

 
Éforos 

 
Pisístrato 

 

Nota: a coluna dos Jogos Olímpicos tem um erro. Serão contabilizados apenas 2 erros em vez dos três . 
 

 

9. As seguintes afirmações estão todas incorretas. Corrige-as. 

a) Em Esparta, século V a.C., a Gerúsia correspondia à Assembleia de todos os cidadãos com mais de 30 anos. 

(…) a Apela (…) 

 

b) Os metecos eram um conjunto de cidadãos estrangeiros que participavam na vida política de Atenas. 

(…)  estrangeiros que praticavam o comércio (…) Os cidadãos era um conjunto de homens (…). 

 

c) O Helieu era o tribunal composto por 150 cidadãos e que julgava as penas mais graves. 

O Areópago (…). 



10. Define as seguintes afirmações abaixo, utilizando apenas uma ou duas palavras e/ou expressão. 
 

a) Designação dada às mulheres que comunicavam com os deuses em Delfos.  PÍTIA ou PITONISA. 

b) Ato proibido ser exercido no decorrer das Festividades Pan-Helénicas.  GUERRA ou CONFLITOS. 

c) Objeto em barro utilizado para votar, na Eclésia, os cidadãos que desobedeciam às leis.  OSTRACO. 

d) Nomes dos dois cidadãos “fundadores da democracia” em Atenas.  CLÍSTENES E PÉRICLES. 

e) O conjunto de 10 cidadãos que tinham funções políticas e militares em Atenas.  ESTRATEGAS. 

f) Regime político, centrado em dois homens, existente na cidade de Esparta.  MONARQUIA ou DUARQUIA. 

 

Comenta a seguinte afirmação: 

 
 

“O escravo é um objeto que vive e um instrumento feito homem”. 

 

 

RESPOSTA LIVRE E PESSOAL 

 

ASPETOS A AVALIAR: 

- Escravo é ser humano sem direitos e deveres 

- Sem liberdade 

- Comparado a objetos/mercadorias 

- Mão-de-obra gratuita 

- Instrumento obediente e de trabalho 

 

 

Bom Trabalho! 

Joel Valente 


