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História antiga: Grécia 

 

Resumo 

 

Com certeza sociedade que mais influenciou diretamente ou indiretamente o mundo atual foi a grega, 

ao lado do mundo romano esses compuseram a base do atual sistema político, filosófico e cultural da 

sociedade moderna, seja por meio de influências que resistiram ao tempo ou pelo resgate das tradições 

durante o renascimento a cultura greco-romano em especial a parte grega ajudou a formar o mundo como se 

conhece hoje. 

 

Temporização 

Estes durante a maior parte de sua história organizaram-se em cidades estado que existiram por todo 

o mediterrâneo até a costa francesa, as cidades se organizavam em torno de diferentes sistemas políticos, 

as mais importantes eram Atenas e Esparta, Atenas tinha um perfil mais intelectual e democrático, já em 

Esparta a atividade era majoritariamente militar e tinha um modelo monárquico, essas cidades depois de 

acabarem com a ameaça dos Persas voltaram-se uma contra a outra envolvendo outras cidades formando 

duas ligas a de Delos (aliados de Atenas) e a do Peloponeso (aliados de Esparta), a guerra do Peloponeso 

durou de 431-421 a.C. 

Após as guerras entre Atenas e Esparta começa o domínio Macedônico, de Alexandre o Grande, os 

macedônios viviam ao norte da Grécia e tinham uma cultura grega principalmente na elite do local, ainda sim 

eram considerados como bárbaros pelos gregos já que falavam outra língua e tinham um sistema de governo 

diferente. Ainda sim, Alexandre domina a Grécia estende até o Iraque, mais tarde depois de dez anos de 

conquistas Alexandre morre em 323 a.C. 

A sociedade Grega com a autonomia política dos nativos dura até o início do domínio romano da região, 

que se da depois da Batalha de Corinto em 146 a.C. No entanto a sociedade grega deixou profundas 

influências na sociedade romana, como a religião que é muitíssimo parecida com a mudança de nomes dos 

deuses, grande parte da filosofia romana tem base nos pensadores gregos e de certa forma sua organização 

social também foi herdada dos gregos. 

 

Sociedade e Economia Grega 

A organização social grega era extremamente hierarquizada, salvas as exceções de cada cidade-estado 

a sociedade grega seguia um padrão, peguemos o exemplo de Esparta. O grupo do topo da pirâmide eram os 

Espartiadas que eram guerreiros dórios que receberam a administração das terras comunais agora 

estatizadas sob seu controle tendo direitos políticos, em seguida vinham os Periecos eram os cidadãos livres 

que se dedicavam na agricultura nas terras periféricas á dos Espartiadas, eles se dedicavam também ao 

artesanato e a criação de gado. Por último vinham os Hilotas que trabalhavam nas terras dos espartiadas 

além de fazerem outras funções. 

Os gregos herdaram diversas técnicas agrícolas das sociedades egípcias e mesopotâmicas, logo não 

era de se espantar que a principal base da economia era a agricultura como em grande parte das sociedades 

pré-industriais, no entanto os gregos dedicavam-se a pesca por conta de sua configuração geográfica (em 

arquipélago) e ao comércio que movimentava todo um sistema de trocas no mediterrâneo, sendo exímios 

navegantes, podemos citar ainda a mineração e o manuseio de metais que eram usados no fabrico de armas, 

ornamentos e itens religiosos. 
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Exercícios 

 

1. A Grécia Antiga não conheceu um Estado centralizado. Organizou-se por meio de cidades-estados, 

denominadas de pólis. A esse respeito, assinale a alternativa incorreta: 

a) A pólis era uma construção social e política autodeterminada; todavia, a disputa pela hegemonia 
na antiga Grécia a movia. 

b) Na pólis, não havia espaço para cultos, deuses e santuários, nem mesmo para consulta aos 
oráculos anteriormente à tomada de decisões. 

c) A pólis expressava uma cultura e uma identidade próprias, marcadamente urbanas, denominadas 
de ethos. 

d) Nas pólis, a norma jurídica (lei), promulgada nos regimes democráticos ou outorgada nos regimes 
aristocráticos, era reconhecida como ato orientado pela razão e, portanto, humano. 

e) A experiencialização social e cultural que o grego antigo viveu nas pólis permitiu a capacidade de 
explicar os problemas da comunidade no âmbito dela própria, fundamentalmente apartada dos 
deuses. 

 

2. A Civilização Grega apresentou unidade cultural e fragmentação política. Sobre o assunto, assinale a 

alternativa correta: 

a) Quando as tribos arianas ou indo-europeias dos aqueus, eólicos, jônios e dóricos penetraram na 
Grécia, encontraram a região desabitada, o que facilitou-lhes a fixação. 

b) A conquista da Grécia por Felipe II da Macedônia foi anterior ao domínio romano na região. 

c) Atenas e Esparta, as principais pólis gregas, foram igualmente fundadas pelos descendentes dos 
eólicos, o que explica serem suas economias iguais, baseadas na pesca, artesanato e intenso 
comércio, inclusive marítimo. 

d) Tanto Atenas quanto Esparta implantaram governos tipicamente democráticos nos séculos V e IV 
a.C., tendo a primeira, contudo, mantido a forma monárquica de governo. 

e) A agressividade das pólis, ou cidades-estados de Tebas e Corinto, provocou a primeira onda 
colonizadora grega, que povoou, inclusive, as ilhas do mar Egeu. 

 

 

3. À Ilíada, epopeia guerreira, sucede a Odisseia, pacífica coletânea de lendas e aventuras marítimas. Esse 

contraste corresponde a uma mudança, quando os povos da região renunciam às lutas em territórios 

muito estreitos e se voltam para os países longínquos. Os poemas homéricos são contemporâneos da 

grande expansão marítima dos fenícios e a Odisseia está cheia de violências e rapinas de todo tipo 

praticadas pelos fenícios, apresentados como mercadores descarados e bandidos sem escrúpulos; 

mas devemos levar em conta, nessas narrativas, as rivalidades comerciais. (Adaptado de J. Gabriel-

Leroux, As primeiras civilizações do Mediterrâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 67-68.)  

a) Segundo o texto, quais seriam as razões históricas da diferença entre a Ilíada e a Odisseia?  

b) Como a organização política de fenícios e gregos os diferenciava da civilização egípcia? 
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4. O estudo chamado Período Homérico da História da Grécia fundamenta-se na Ilíada e Odisseia. Em 

linhas gerais, quais os temas centrais dessas obras? 

 

 

5. A característica mais notável da Grécia antiga, a razão profunda de todas as suas grandezas e de 

todas as suas fraquezas, é ter sido repartida numa infinidade de cidades que formavam um número 

correspondente de Estados. As condições geográficas da Grécia contribuíram fortemente para dar-lhe 

sua feição histórica. Recortada pelo embate entre a montanha e o mar, há uma fragmentação física e 

política das diferentes sociedades.           
Adaptado de Gustave Glotz, "A cidade grega". São Paulo: Difel, 1980, p. 1. 

a) Segundo o texto, qual a organização política mais relevante da Grécia antiga? Indique suas 
principais características.  

b) Relacione a economia da Grécia antiga com as condições geográficas indicadas no texto. 
 

 

6. Leia, atentamente, o trecho a seguir e responda ao que se pede: "Para o filósofo grego Platão, nenhuma 

das formas de governo existentes em sua época era a ideal. Ao analisar um determinado regime político, 

ele observou que neste caso, o poder estava concentrado nas mãos dos cidadãos que deliberavam 

diretamente sobre os assuntos da cidade, embora em seu entender, muitos fossem moralmente 

indignos e sem qualificação para tal."   
Adaptado de FINLEY, M. "Os gregos antigos". Lisboa: Edições 70, 1986. p. 87. 

a) Identifique o regime político que está sendo criticado por Platão.  

b) Cite e analise duas das principais características desse regime na Grécia Antiga. 
 

 

7. Tendo em vista as cidades-estado (polis), comente a seguinte passagem do livro "História" (Livro VIII, 

144), na qual Heródoto verifica a existência da "unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, 

e os templos dos deuses e os sacrifícios oferecidos em comum, e a semelhança de nossa maneira de 

viver". Faça o comentário em termos  

a) da identidade dos gregos.  

b) do significado da polis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

História 
 

8. A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra o seu ponto de partida 

na afirmação “sei que nada sei”, registrada na obra  Apologia de Sócrates. A frase foi uma  resposta 

aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos  e poetas, 

Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria 

ignorância. O “sei que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois 

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. 

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da 
Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos.  

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que estabelece verdades 
dogmáticas a partir de métodos rigorosos.  

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, 
preocupando-se apenas com causas abstratas. 

 

9.  

 

a) Cite uma diferença na forma de representação do corpo humano numa e noutra escultura.  

b) Explique a importância da escrita para o Estado egípcio na época dos faraós e a dos jogos 
olímpicos para as cidades gregas do século VIII a.C. ao V a.C 

 

 

10. E muitos a Atenas, para a pátria de geração divina,reconduzi, vendidos que foram - um injustamente, o 

outro justamente; e outros por imperiosas obrigações exilados, e que nem mais a língua ática falavam, 

de tantos lugares por que tinham errado; e outros, que aqui mesmo escravidão vergonhosa levavam,  

apavorados diante dos caprichos dos senhores, livres estabeleci. O texto, um fragmento de um poema 

de Sólon – arconte ateniense, 594 a.C., citado por Aristóteles em A Constituição de Atenas, refere-se  

a) ao fim da tirania. 

b) à lei que permitia ao injustiçado solicitar reparações. 

c) à criação da lei que punia aqueles que conspiravam contra a democracia.  

d) à abolição da escravidão por dívida.  

e) à instituição da Bulé. 
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Gabarito 

 

1. B 

A alternativa B está incorreta porque era fundamental, na pólis grega, os espaços para os cultos aos 

deuses, consultas a oráculos, bem como para espetáculos como o teatro, entre outras atividades. A 

religião tinha um papel vital na estrutura das cidades-estados. 

 

2. B 

O domínio da Macedônia, primeiro com Felipe II e depois com Alexandre Magno, sobre as demais 

cidades-estados gregas começou na década de 330 a.C. A dominação romana só ocorreu quase dois 

séculos após isso. 

 

3.  

a) Segundo o texto a Ilíada retrata uma grande aventura militar, durante a Guerra de Troia, quando povos 

gregos desenvolveram uma política de expansão. A Odisseia retrata a relação amistosa entre os 

povos gregos, num contexto marcado pela expansão do comércio.  

b) Tanto os fenícios como os gregos antigos se organizavam politicamente em cidades-estado, ou seja, 

as cidades eram unidades políticas soberanas e não estavam subordinadas a um governo central. 

Isso significa que para essas duas sociedades, o fato de pertencerem a um povo não significou a 

formação de uma nação. Na antiguidade, fala-se em povo fenício, mas não existiu um “Estado 

fenício” e o mesmo ocorreu com os gregos, pois tratamos de povo grego ou da mitologia grega e 

não existiu a Grécia enquanto Estado. 

 

4. As duas obras citadas, atribuídas a Homero, descrevem respectivamente a guerra travada pelos gregos 

contra Ílion (Troia) e as viagens do herói grego Odisseu (Ulisses), ao regressar a seu reino de Ítaca, na 

Grécia, após a Guerra de Troia.  

 

5.  

a) A pólis ou cidade-Estado, cujas principais características eram a soberania, a autonomia e 

participação direta dos cidadãos nas questões políticas.  

b) O relevo montanhoso e o clima árido no continente inibiu a prática da agricultura, restrita aos poucos 

vales férteis. Porém, nas áreas litorâneas, a facilidade de comunicação com as inúmeras ilhas e com 

outras regiões do Mediterrâneo, favoreceu o comércio marítimo. 

 

6.  

a) Democracia. 

b) Igualdade de direitos políticos entre os cidadãos, isto é, os homens livres, maiores de idade e 

nascidos na cidade; e participação desses cidadãos no governo, por meio das decisões tomadas 

em assembleia (democracia direta). 

 

7.  

a) Apesar da ausência de unidade política, os gregos possuíam em comum uma identidade cultural 

caracterizada pela origem, pela religião e pelo idioma. 

b) A polis ou cidade-Estado constituía a base da organização política no Mundo Grego, isto é, as cidades 

distinguiam-se umas das outras por sua soberania política. 
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8. A 

A questão pode assustar no primeiro contato ao questionar o aluno a respeito da tradição filosófica 

socrática, porém uma leitura cuidadosa das alternativas disponíveis não deixa dúvida que a única 

alternativa correta é aquela que faz menção ao papel da Filosofia como a área do conhecimento que 

exige um constante aprendizado, a partir do reconhecimento da dúvida como ponto de partida para a 

aquisição do conhecimento.  

 

9.  

a) Quanto a anatomia humana, o "Escriba Sentado" revela uma representação estilizada e simplista, 

enquanto o "Discóbolo" evidencia maior fidelidade. O segundo revela ainda a sensação de 

movimento e o primeiro um caráter estático. 

b) A escrita era fundamental para as questões administrativas e fiscais para o Estado Egípcio, 

sobretudo na elaboração dos relatórios relativos à coleta e armazenamento dos cereais nos 

depósitos do Estado e sua posterior distribuição entre a população. Os Jogos Olímpicos constituíam 

além de significativo evento religioso, um fator de confraternização entre as cidades gregas. 

 

10. D  

As reformas propostas por Sólon, legislador de Atenas tocavam os três pontos fundamentais da vida 

ateniense: o econômico, o social e o político. No plano social, aboliu a escravidão por dívidas.  

 


