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Mundo Antigo: Grécia 

 

Teoria 

 

Os períodos da antiguidade grega 

A região que conhecemos hoje como a Grécia, no Mar Mediterrâneo, possui uma história 

milenar de formação civilizacional que chegou a construir um dos maiores impérios do 

mundo. Essa civilização, apesar de ser formada por diversos povos que se identificarem 

por um laço histórico, por uma cultura comum, pela semelhança linguística e pela mesma 

religião, não apresentaram durante séculos uma estrutura política e administrativa 

unificada. Assim, para estudar o passado dessa chamada civilização grega, a divisão em 

períodos históricos facilita a compreensão de sua construção. 

 

1. Período Pré-Homérico (XX – XII a.C.) - Entre os séculos XX e XII a.C., encontra-se a formação da chamada 

civilização cretense, berço do mundo grego, na ilha de Creta. Neste período, os povos cretenses se 

destacaram pelo intenso comércio mediterrâneo, pela construção de uma sociedade com tendência 

matriarcal e que cultuava a divindade conhecida como Grande Mãe. No entanto, por volta do século XV 

a.C., os cretenses foram dominados pelos aqueus, vindos do Norte, dando origem à civilização micênica, 

de tendência patriarcal. Posteriormente, outros povos também chegaram ao território e dominaram a 

Grécia continental, como os eólios, os jônios e, sobretudo, os dórios, que levaram ao fim a civilização 

micênica com a dispersão dos povos na chamada 1º Diáspora Grega. 

 

2. Período Homérico (XII – VIII a.C.) - Esta fase da civilização recebe o nome do grande poeta grego, pois foi 

o período em que o mesmo esteve em atividade e escreveu as obras Ilíada e Odisseia, pelas quais o autor 

conta histórias do passado grego, dos deuses e dos grandes heróis. Essas histórias até hoje são fontes 

importantes para os estudos sobre as civilizações cretense e micênica.  

 

Foi também neste mesmo período que as organizações dos povos da região grega voltaram a ser mais 

complexas, inicialmente com a formação da comunidade gentílica (geno), que eram pequenas unidades 

agrícolas autossuficientes dominadas pela figura do pater. Essas comunidades passaram a centralizar 

cada vez mais o poder em elites regionais, logo, alianças entre diferentes genos deram origem às fratarias, 

que se uniram formando tribos e, enfim, com a união de várias tribos, surgiram os demos.  

Nessa configuração, estabelecida pela aliança inicial dos genos, novos grupos sociais foram se formando, 

como os eupátridas (herdeiros dos pater) que monopolizavam as terras férteis. Assim, graças a escassez 

de terras, dominadas pelas elites, muitos gregos migraram para outras regiões, formando colônias e 

iniciando a 2º Diáspora Grega.  
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3. Período Arcaico (VIII – VI a.C.) – Nesta fase, com a colonização de 

novos territórios e com a formação de demos e classes 

privilegiadas, uma nova estrutura administrativa se consolidou, a 

chamada pólis (cidade-Estado). Na pólis a vida urbana se 

intensificou, ampliando o contato entre os gregos e com outros 

povos, retomando assim o comércio, as navegações e o 

desenvolvimento intelectual, sobretudo filosófico. Desta forma, 

cada cidade-Estado possuía autonomia para ter sua própria administração, sua elite local, suas leis e 

organização social, sendo na maioria delas adotado o regime oligárquico, ou seja, o poder nas mãos de 

poucos.   

No entanto, apesar dessa autonomia, as pólis gregas ainda compartilhavam entre si muito da cultura, da 

religião e da língua. Um grande exemplo dessa ligação entre as pólis eram as realizações dos jogos 

olímpicos, que se iniciaram por volta do século VIII a.C. Nesse período, as diversas cidades-Estados 

passaram a se reunir em eventos a cada quatro anos, realizados na pólis de Olímpia, para disputar provas 

em nome de seus deuses.   

 

4. Período Clássico (V – IV a.C.) – O período Clássico da civilização grega é o grande apogeu cultural e 

intelectual dessa sociedade. Durante estes séculos, grandes reformas foram realizadas por legisladores, 

pólis como Atenas viveram grande crescimento enquanto famosos filósofos circulavam pelas cidades. 

Entretanto, apesar dessas características do período, as guerras também assolaram as pólis gregas. 

Os maiores inimigos dos gregos, neste período, foram os persas, que formavam um grande império com 

o líder Dário I no oriente. Durante os anos de 490 – 479 a.C., os persas tentaram invadir o território grego 

nas chamadas Guerras Médicas, no entanto, foram derrotados por Atenas na Planície de Maratona.  

Em uma segunda ofensiva, desta vez com Xerxes I liderando os persas, os invasores chegaram a entrar 

em Atenas por volta de 480 a.C., mas, mais uma vez foram derrotados, desta vez por uma aliança formada 

entre atenienses e outras pólis, conhecida como a Liga de Delos. Com o poder desse exército e os 

impostos pagos pelas pólis para a manutenção das tropas, Atenas logo se tornou uma grande força militar 

e econômica, conquistando inclusive regiões no oriente e expandindo ainda mais as fronteiras gregas, em 

uma política conhecida como o imperialismo ateniense.  

Essa política, no entanto, logo passou a incomodar outras cidades que se encontravam oprimidas pelo 

poder ateniense e pelas altas taxas impostas para a manutenção da Liga de Delos. 

Desta forma, reivindicando um fim para o imperialismo ateniense e visando deter o poder hegemônico na 

Grécia, a pólis de Esparta, famosa pelos seus guerreiros, liderou um movimento de oposição que criou 

uma nova aliança militar, a Liga do Peloponeso. Com essa rivalidade estabelecida, uma guerra entre as 

duas ligas, lideradas por Atenas e Esparta, logo teve início em 431 a.C. Durante a chamada Guerra do 

Peloponeso, Atenas foi derrotada na batalha de Egos Pótamos, em 404 a.C., no entanto, as duas cidades 

acabaram derrotadas ao fim, pois as constantes guerras e o enfraquecimento da vitoriosa Esparta 

atraíram o interesse de outras civilizações.  

Assim, a Macedônia, que ficava ao norte da península balcânica, percebendo a situação instável das pólis 

gregas também invadiu a região, derrotando as cidades em 338 a.C., na Batalha de Queroneia e iniciando, 

enfim, o chamado Período Helenístico. 

 

5. Período Helenístico (IV – II a.C.) – O domínio grego sobre a macedônia construiu, enfim, um dos maiores 

impérios do mundo, primeiro comandado por Felipe II e, posteriormente, por seu filho Alexandre, o Grande, 

discípulo de Aristóteles. Durante esses anos, a cultura grega se fundiu com a cultura macedônica e se 
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expandiu pelo oriente, sendo preservada e assimilada em diversas cidades orientais e dando origem ao 

que conhecemos como o helenismo.   

Apesar da formação deste grande império por Alexandre, as graves crises internas e a dificuldade de 

administrar um vasto território fizeram com que não sobrevivesse por muito mais que dois séculos. Com 

esses problemas, paralelos ao crescimento do império romano, a expansão do helenismo logo teve seu 

fim.  

 

 

A pólis ateniense 

Dentre as cidades-Estados gregas mais importantes durante o período clássico, podemos destacar duas, 

Atenas e Esparta. Essas duas pólis, apesar de compartilharem uma cultura, religião e a língua, divergiam muito 

nas visões sobre política, filosofia e sociedade.  

Atenas, localizada na Ática (região sul da Grécia), não chegou a ser dominada pelos dórios no passado, mas 

foi ocupada pelos aqueus, pelos eólios e pelos jônios, que formaram a base inicial da cultura ateniense. No 

aspecto social, Atenas também era diversificada, com classes sociais bem definidas. A elite agrária era 

conhecida como os eupátridas, estando estes no topo da sociedade e detentores de privilégios; os 

trabalhadores livres, ligados ao comércio e sem muitos privilégios eram chamados de demiurgos; abaixo 

estavam os metecos, que eram estrangeiros livres, mas sem direitos e, enfim, os escravizados.  

Essa distinção de privilégios e poderes entre os eupátridas e os demiurgos geraram diversas crises internas, 

pois os demiurgos, com o desenvolvimento político ateniense, passaram a contestar cada vez mais a estrutura 

social existente. Essas tensões sociais pioraram ainda mais com a expansão ateniense, a conquista de novos 

territórios e a chegada de mais escravizados, o que tornava as terras férteis limitadas nas mãos de poucos e 

os trabalhos escassos. Diante deste cenário, muitos trabalhadores se endividaram e acabaram se tornando 

escravos por dívidas ou simplesmente migraram para outras regiões, logo, essa concentração de poder 

oligárquica passou a ser atacada.  

Para mudar essa conjuntura e apaziguar as tensões sociais que 

explodiam em Atenas, uma série de legisladores, a partir do século VII 

a.C. realizaram diversas reformas sociais na pólis. O primeiro deles 

foi Drácon, que organizou e registrou as leis atenienses, tornando 

possível o acesso público a elas. Depois de Drácon, o legislador Sólon 

aboliu a escravidão por dívida que tanto assolava os demiurgos e 

ainda criou a Bulé (conselho com representantes de todas as regiões 

atenienses), a Eclésia (assembleia popular que poderia aprovar as leis da Bulé) e, enfim, o Helie (um tribunal 

de justiça para os cidadãos).  

Apesar das reformas terem como objetivo conter as tensões sociais, elas acabaram tendo um efeito contrário, 

pois desencadearam guerras civis e ampliaram ainda mais o autoritarismo oligárquico que, com apoio dos 

eupátridas, iniciou um período de ditaduras em Atenas. Esta fase de tirania foi derrubada apenas em 510 a.C., 

com uma revolta liderada por Clístenes, que derrotou o último tirano, pacificou a pólis e iniciou a construção 

de um regime democrático baseado na Bulé, na Eclésia e no Helieu, com participação de todos os cidadãos.  

Assim, apesar de Atenas ter se formado como as outras cidades, através de comunidades gentílicas e demos, 

com a presença de uma monarquia e, posteriormente, de uma oligarquia, essa pólis, ao contrário da maioria, 

seguiu por um caminho político diferente, formando o que ficou conhecido como a democracia ateniense, com 

livre participação política de seus cidadãos.   
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No entanto, seria considerado um cidadão ateniense, neste período, apenas os 

homens livres, nascidos em Atenas, com pai e mãe ateniense e com idade superior 

a 18 anos. Esse modelo de democracia, apesar de permitir uma participação direta 

dos cidadãos nas decisões públicas, excluía por fim mulheres, estrangeiros e 

escravizados da participação políticas.  

 

 

A pólis espartana 

Até o século VII a.C. a sociedade espartana teve um desenvolvimento semelhante às demais pólis gregas, com 

dominação de outros povos (dórios) e formação de regimes oligárquicos com uma elite rural. Entretanto, 

diferente de Atenas, Esparta, durante o período expansionista grego, manteve-se isolada, fechada em suas 

terras férteis e na sua cultura militarista. Assim, Esparta não viveu as tensões sociais que assolaram Atenas e 

nem as transformações que visavam apaziguar as classes, mantendo essa pólis agrária e oligárquica até o 

fim.  

Com essa manutenção das classes sociais, Esparta se configurou como uma cidade extremamente 

escravocrata e com pouquíssima mobilidade social. Nesta hierarquia, podemos definir, portanto, no topo da 

pirâmide social o grupo dos esparciatas, que era uma elite militar descendente dos dórios. Estes eram 

responsáveis pela administração das terras comunais, agora estatizadas, e detinham poder econômico e 

direitos políticos. Em seguida vinham os periecos, que eram os cidadãos livres que se dedicavam à agricultura 

das terras periféricas, alguns inclusive sendo pequenos proprietários, comerciantes ou artesãos. Por último 

vinham os hilotas, que eram servos de propriedade do Estado e trabalhavam nas terras dos esparciatas, sem 

direitos políticos.  

Desta forma, sendo os espartanos uma classe social que formava a elite da pólis e detinha nas mãos de poucos 

o controle do Estado e das riquezas, eles logo se militarizaram como forma de ampliar o controle social. 

Através desse mecanismo a sociedade espartana se tornou extremamente militarizada, seja na educação ou 

na formação política do indivíduo. A própria legislação espartana, por exemplo, estava baseada em um 

conceito de cidadão-guerreiro e uma Diarquia, formada por dois reis, que eram responsáveis, por fim, pelas 

funções religiosas e militares. 
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Exercícios 

 

1. (Enem PPL 2019) Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam 

que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, 

toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. 
BOBBIO, N. Teoria geral da política. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000 (adaptado). 

De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como 

característica fundamental o(a) 

a) dedicação altruísta em ações coletivas. 

b) participação direta em fóruns decisórios. 

c) ativismo humanista em debates públicos. 

d) discurso formalista em espaços acadêmicos. 

e) representação igualitária em instâncias parlamentares. 

 

 

2. (USP 2015) Em certos aspectos, os gregos da Antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram 

em pequenos grupos no mundo mediterrânico e, mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-

lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto, e muito antes dele, 

encontravam-se colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no 

litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, na Itália do sul e na Sicília oriental, na costa setentrional 

da África e no litoral mediterrânico da França. No interior desta elipse de uns 2500 km de comprimento, 

encontravam-se centenas e centenas de comunidades que amiúde diferiam na sua estrutura política e 

que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então nem em nenhuma outra altura, no mundo antigo, 

houve uma nação, um território nacional único regido por uma lei soberana, que se tenha chamado Grécia 

(ou um sinônimo de Grécia).  
M. I. Finley. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial Presença, 1972. Adaptado.  

 

Com base no texto, pode-se apontar corretamente:  

a) a desorganização política da Grécia antiga, que sucumbiu rapidamente ante as investidas militares 
de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e macedônios.  

b) a necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e cartagineses, 
para que um povo pudesse expandir seu território e difundir sua produção cultural.  

c) a carência, entre quase todos os povos da Antiguidade, de pensadores políticos, capazes de 
formular estratégias adequadas de estruturação e unificação do poder político.  

d) a inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado nacional, no estudo sobre a 
Grécia antiga, que vivia sob outras formas de organização social e política.  

e) a valorização, na Grécia antiga, dos princípios do patriotismo e do nacionalismo, como forma de 
consolidar política e economicamente o Estado nacional. 
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3. (UFPR 2015) Considere o texto abaixo:  

“O surgimento das moedas liga-se (...) a três transformações culturais notáveis da Grécia nos idos do 

século VII a.C. (...): o desenvolvimento da pólis (...) e da vida política (...), a complexificação crescente 

das trocas comerciais (...) [e] a alfabetização.” 
 FUNARI, Pedro Paulo. Antiguidade Clássica: a História e a cultura a partir dos documentos. Campinas: Editora da Unicamp, 

1995, p. 50.  

 

A partir do excerto acima e dos conhecimentos sobre a Grécia antiga, assinale a alternativa que relaciona 

corretamente a pólis, a expansão grega e o desenvolvimento das moedas: 

a) A pólis desenvolveu-se como uma cidade fortificada, caracterizando a ocupação da Magna Grécia 

por Esparta. A expansão grega ocorre devido à insuficiência de escravos nas cidades-estados. Nas 

guerras realizadas no Mediterrâneo, milhares de prisioneiros foram feitos escravos e vendidos nas 

colônias gregas, o que intensificou a circulação de moedas. 

b) A pólis era um tipo específico de organização social encontrada em Atenas e Esparta. No período 

em questão, essas duas cidades-estados rivalizaram-se na expansão territorial, gerando a Guerra 

do Peloponeso. Ao final deste conflito, os atenienses derrotados fundaram colônias em regiões do 

Mediterrâneo e do mar Negro, aumentando a circulação de moedas.  

c) A pólis foi a principal forma de organização social na Grécia, constituindo-se em cidades autônomas 

com governos e leis próprias. No século VII a.C., com o aumento demográfico e a concentração 

latifundiária, houve a expansão grega para regiões do Mediterrâneo e do mar Negro, causando 

intensa circulação de moedas para o comércio marítimo e terrestre.  

d) A pólis surgiu como solução para os conflitos entre Esparta e Atenas pelo domínio do restante da 

Grécia, constituindo-se como cidade autônoma fortificada, cujo isolamento a protegia de 

agressões. Isso permitiu a expansão comercial marítima de Atenas pelo Mediterrâneo, levando à 

formação de colônias e ao aumento da circulação de moedas nas trocas comerciais.  

e) A pólis era um tipo de cidade-estado que se desenvolveu em decorrência da expansão comercial 

grega, ocasionando a fundação de colônias na Magna Grécia. Por conta de seu caráter autônomo, 

algumas cidades-estados uniram-se na Liga de Delos para conquistar territórios no Mediterrâneo, 

gerando aumento na atividade comercial grega e o uso de moedas. 

 

 

4. (Enem 2010)  Na antiga Grécia, o teatro tratou de questões como destino, castigo e justiça. Muitos 

gregos sabiam de cor inúmeros versos das peças dos seus grandes autores. Na Inglaterra dos séculos 

XVI e XVII, Shakespeare produziu peças nas quais temas como o amor, o poder, o bem e o mal foram 

tratados. Nessas peças, os grandes personagens falavam em verso e os demais em prosa. No Brasil 

colonial, os índios aprenderam com os jesuítas a representar peças de caráter religioso.  

Esses fatos são exemplos de que, em diferentes tempos e situações, o teatro é uma forma 

a) de manipulação do povo pelo poder, que controla o teatro. 

b) de diversão e de expressão dos valores e problemas da sociedade. 

c) de entretenimento popular, que se esgota na sua função de distrair. 

d) de manipulação do povo pelos intelectuais que compõem as peças. 

e) de entretenimento, que foi superada e hoje é substituída pela televisão. 
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5. (Enem 2019) A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência 

da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população 

total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e 

maior nas democracias.  
CARDOSO, C. F. A cidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 1985.  

 

Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada 

pela adoção do seguinte critério para a participação política:   

a) Controle da terra.  

b) Liberdade de culto.  

c) Igualdade de gênero.  

d) Exclusão dos militares.  

e) Exigência da alfabetização. 

 

 

6. (Enem PPL 2012) 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas. 

BUARQUE, C.; BOAL, A. Mulheres de Atenas. In: Meus caros Amigos, 1976. Disponível em: http://letras.terra.com.br. Acesso em: 

4 dez. 2011 (fragmento). 

 

Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia antiga, caracterizada, naquela 

época, em razão de 

a) sua função pedagógica, exercida junto às crianças atenienses. 

b) sua importância na consolidação da democracia, pelo casamento. 

c) seu rebaixamento de status social frente aos homens. 

d) seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra. 

e) sua igualdade política em relação aos homens. 

 

 

7. (Enem 2015) 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 

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 exércitos 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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8. (Enem PPL 2009) Em seu discurso em honra dos primeiros mortos na Guerra do Peloponeso (séc. V 

a.C.), o ateniense Péricles fez um longo elogio fúnebre, exposto na obra do historiador Tucídides. Ao 

enfatizar o respeito dos atenienses à lei e seu amor ao belo, o estadista ateniense tinha em mente um 

outro tipo de organização de Estado e sociedade, contra o qual os gregos se haviam batido 50 anos 

antes e que se caracterizava por uma administração eficiente que concedia autonomia aos diferentes 

povos e era marcada pela construção de grandes obras e conquistas. 

PRADO, A. L. A.,Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, Livro I, São Paulo, Martins Fontes (com adaptações). 

O “outro tipo de organização de Estado e sociedade” ao qual Péricles se refere era  

a) o mundo dos impérios orientais, que rivalizava comercialmente com a Atenas de Péricles. 

b) o Império Persa, que, apesar de possuir um vasto território, tentou, em vão, conquistar a Grécia.  

c) o universo dos demais gregos, que não viviam sob uma democracia, já que esta era exclusividade 

de Atenas.   

d) o Alto Império Romano, que, se destacava pela supremacia militar e pelo intenso desenvolvimento 

econômico. 

e) o mundo espartano, que, desconhecendo a escrita e a lei, era guiado pelo autoritarismo teocrático 

de seus líderes. 

 

9. (Enem 2009) No período 750-338 a. C., a Grécia antiga era composta por cidades-Estado, como por 

exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas 

características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso 

frequentado por habitantes de todas as cidades-Estado.  

No período 1200-1600 d. C., na parte da Amazônia brasileira onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, 

há vestígios de quinze cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até dois mil e 

quinhentos habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com 

grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. 

Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. 
Folha de S. Paulo, ago. 2008 (adaptado). 

Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações elas são 

semelhantes pois 

a) as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. 

b) as cidades do Xingu desenvolveram a democracia, tal como foi concebida em Tebas. 

c) as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si. 

d) os povos do Xingu falavam uma mesma língua, tal como nas cidades-Estado da Grécia. 

e) as cidades do Xingu dedicavam-se à arte e à filosofia tal como na Grécia. 
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10. (Enem PPL 2010) Alexandria começou a ser construída em 332 a.C., por Alexandre, o Grande, e, em 

poucos anos, tornou-se um polo de estudos sobre matemática, filosofia e ciência gregas. Meio século 

mais tarde, Ptolomeu II ergueu uma enorme biblioteca e um museu — que funcionou como centro de 

pesquisa. A biblioteca reuniu entre 200 mil e 500 mil papiros e, com o museu, transformou a cidade no 

maior núcleo intelectual da época, especialmente entre os anos 290 e 88 a.C. A partir de então, sofreu 

sucessivos ataques de romanos, cristãos e árabes, o que resultou na destruição ou perda de quase todo 

o seu acervo. 
RIBEIRO, F. Filósofa e mártir. Aventuras na história. São Paulo: Abril. ed. 81, abr. 2010 (adaptado). 

 A biblioteca de Alexandria exerceu durante certo tempo um papel fundamental para a produção do 

conhecimento e memória das civilizações antigas, porque  

a) eternizou o nome de Alexandre, o Grande, e zelou pelas narrativas dos seus grandes feitos. 

b) funcionou como um centro de pesquisa acadêmica e deu origem às diversas universidades 

modernas. 

c) preservou o legado da cultura grega em áreas distintas do conhecimento e sua transmissão a 

outros povos. 

d) reuniu os principais registros arqueológicos até então existentes no mundo e fez avançar a 

museologia antiga. 

e) transformou a cidade de Alexandria no centro urbano mais importante da Antiguidade Clássica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios. 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/exercicios-mundo-antigo-grecia


 
História 
 
 

 

 

10 

Gabaritos 

 

1. B 

A democracia ateniense era baseada na livre participação política de seus cidadãos. Contudo, só seria 

considerado um cidadão ateniense, neste período, os homens livres, nascidos em Atenas, com pai e mãe 

ateniense e com idade superior a 18 anos.  

 

2. D 

Ao afirmar, no fim do texto que: “Nem então nem em nenhuma outra altura, no mundo antigo, houve uma 

nação, um território nacional único regido por uma lei soberana, que se tenha chamado Grécia”, o autor 

contraria certos deslizes historiográficos que consideram o helenismo como uma formação nacional. A 

ideia de nação, devemos destacar, é um conceito moderno, logo, deve ser evitado para compreender a 

antiguidade. 

 

3. C 

O crescimento grego, causado pela expansão e pela conquista de novas colônias, proporcionou também 

a chegada de novos escravizados e o aumento das rotas comerciais. Com essas mudanças, a circulação 

de moedas entre as pólis e as colônias ganhou força. 

 

4. B 

Como afirma o trecho, desde a Antiguidade Clássica o teatro pode ser considerado uma forma de se 

expressar por parte da população sobre os problemas e acontecimentos vividos dentro de determinada 

sociedade. 

 

5. A 

Nas oligarquias e aristocracias só votavam os cidadãos proprietários, ou seja, o controle da terra era um 

elemento para a participação política. Já na democracia, a participação política era confundida com a 

ideia de cidadania. Em Atenas, por exemplo, votavam todos os homens adultos, filhos de pais e mães 

atenienses. 

 

6. C 

A democracia ateniense não incluía as mulheres na participação da vida política nas cidades-Estados, 

muito pelo contrário, como aponta a música, o papel da mulher, muitas vezes, era o de subserviência. 

 

7. C 

Como a democracia ateniense era direta e permitia a livre participação dos cidadãos, a ágora, que pode 

significar tanto “praça pública|” quanto uma “reunião de pessoas”, era utilizada para debater as decisões 

referentes a pólis.  

 

8. B 

Apesar de falar sobre a Guerra do Peloponeso (que teve início em 431 a.C.), o trecho também cita um 

conflito que teria ocorrido 50 anos antes contra o Império Persa, as Guerras Médicas (490 – 479 a.C). 
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9. C  

Apesar de estarem interligadas entre si por centros religiosos e possuírem características em comuns, 

ambas as sociedades descritas possuíam cidades independentes e autônomas que mantinham a sua 

própria forma de organização social, política e econômica. 

 

10. C 

A conservação do espaço e da produção intelectual grega permitiu a passagem de seus conhecimentos 

para outras gerações e para outros povos que beberam da sua cultura, como os romanos, por exemplo. 


