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Estudos sobre as Pólis Gregas 

1. Analise a afirmativa: “A educação espartana visava formar o cidadão e o soldado 
fiel”. 
 
2.  
“O cidadão ateniense não negligencia o Estado quando cuida de sua casa e mesmo os 
mais ocupados em negócios tem uma visão clara da política. Entre nós, um homem que 
não se interessa pelos assuntos políticos é considerado não apenas inofensivo, mas 
também inútil. Se poucos somos criadores, todos sabemos julgar razoavelmente os 
assuntos políticos” (Adaptado de Tucídides. A Guerra do Peloponeso, Livro III.) 
No texto acima, Tucídides reproduz parte do discurso de Péricles sobre a vida ateniense 
no século V a.C. Leia com atenção o texto e, a seguir, 
a) Indique a concepção de cidadania nele expressa; 
b) Caracterize o sistema político ateniense no período. 
 
3. Defina a importância das reformas implementadas por Clístenes na construção da 
democracia ateniense. 
 
4. Qual a importância das Guerras Médicas para Atenas? 
 
5. Qual a importância da Guerra do Peloponeso na história política das cidades gregas? 
 
6. O que foi o helenismo? 
 
7. É possível definir a cultura helenística como sinônimo de cultura grega? Justifique. 
 
8.  
“Então Alexandre aproximou-se ainda mais dos costumes bárbaros que ele também se 
esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos gregos, com a ideia de que essa 
mistura e essa comunicação recíproca de costumes dos dois povos contribuíram mais do 
que a força para solidificar seu poder...” (Plutarco. Vidas Paralelas.) 
O texto trata da política de conquista de Alexandre, o Grande. 
a) Quem eram os bárbaros? 
b) No que consistiu sua política de conquista? 

 

Obs: É necessário fazer a utilização da nossa apostila e dos conteúdos extras oferecidos 
pelo professor. Além disso, vale lembrar que a apostila apresenta bastantes exercícios ao 
final de cada capítulo. Qualquer dúvida entre em contato pelos sinais de fumaça 
virtuais.  


