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Resoluções das atividades HISTÓRIA 1

Evolução política na Grécia Antiga 
– A sociedade grega na AntiguidadeMódulo 3

Atividades para sala
01  C

 A democracia ateniense, ao contrário da maioria das demo-
cracias contemporâneas, era exercida de maneira direta: 
cada cidadão ateniense (homens, maiores de 18 anos e ate-
nienses natos) se representava nas discussões políticas da 
cidade, independente da condição social. 

02  A

 A democracia em Atenas, que era exercida de maneira 
direta, era excludente, porque deixava de fora uma boa 
parcela da população ateniense. Na época de Péricles, a 
democracia ganhou “isonomia, isocracia e isegoria”, por-
que todos os atenienses passaram a poder exercer opinião 
nas reuniões públicas. 

03  E

 Com base na análise do período “por ela, a vida social e as 
relações entre os homens tomam uma nova forma”, enten-
de-se que o surgimento da pólis ampliou a vida intelectual 
e social dos gregos antigos. 

04  D

 Na Antiguidade, a expansão de Alexandre da Macedônia 
criou o grande Império Helenístico, que teve, entre outras 
características, a fusão de culturas ocidentais e orientais.

05  C
 Os gregos, na Antiguidade, possuíam uma noção pejora-

tiva do trabalho braçal; o trabalho intelectual, bem como o 
ócio, era inerente aos cidadãos que comandavam as pólis.

06  D

 Apenas parte dos homens adultos possuía os direitos de 
cidadãos e poderia participar dos processos políticos.  
Portanto, a democracia em Atenas não incluía as mulheres.

Atividades propostas
01  C

 Os trechos “Olhamos o homem alheio às atividades públi-
cas não como alguém que cuida apenas de seus próprios 
interesses, mas como um inútil” (texto 1) e “Um cidadão 
integral pode ser definido por nada mais nada menos 
que pelo direito de administrar justiça e exercer funções 

públicas” (texto 2) são demonstrativos das opiniões dos 
autores, que julgam a cidadania pela participação política 
das pessoas. 

02  B

 O gosto pelo debate no campo das ideias e a valorização 
e o zelo pelo bem público são características inerentes à 
democracia no mundo antigo.

03  A

 A importância da Assembleia na democracia ateniense 
revela o espaço dos debates e das decisões, o que  
revelava a participação direta dos cidadãos na condução 
política da cidade.

04  B

 A sociedade ateniense era escravista e pautava todo seu 
funcionamento na dependência do trabalho escravo, daí a 
justificativa ideológica comum de que eram seres inferio-
res e de que a prática política deveria ser exercida apenas 
pelos setores sociais superiores.

05  C

 A ágora era a praça pública onde os cidadãos atenienses 
discutiam politicamente os rumos da cidade.

06  C

 Platão foi um filósofo ateniense e grande crítico da demo-
cracia. Acreditava que a maioria não tinha condições de 
participar do debate político na ágora, pois estava vincu-
lada ao mundo sensível, o mundo do corpo, da opinião, 
da doxa e não sabia o que era justiça. Platão defendeu a 
sofocracia, isto é, o governo dos sábios, dos reis filósofos.

07  C

 As duas obras procuram construir narrativas sobre a ori-
gem de suas respectivas sociedades (grega e cearense) e 
assim instituir uma memória identitária comum.

08  B
 A exaltada democracia ateniense representou, na época, 

uma grande transformação, superando o poder dos tira-
nos e reduzindo drasticamente os privilégios da elite “de 
nascimento”, os eupátridas. Clístenes implementou um 
modelo político que deixou de exigir renda para que o 
indivíduo fosse considerado cidadão; porém ainda exis-
tiam limites à participação, direito concedido apenas aos 
homens livres (a escravidão foi preservada e as mulheres 
foram excluídas), maiores de idade e atenienses, cujo pai 
também fosse ateniense.
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09  C
 Em Atenas, as mulheres não possuíam cidadania. Apenas 

os homens acima de 18 anos que fossem filhos de pais 
atenienses eram considerados cidadãos.

10  C
 A cultura helenística se desenvolveu a partir das conquistas  

de Alexandre, o Grande, que formou um vasto império, 
caracterizado por uma “fusão cultural”. Macedônicos 
e gregos conquistaram o Egito e grandes extensões de 
terras que pertenciam ao Império Persa e, para facilitar 
a dominação, desenvolveram uma política de integração 
cultural, estimulando casamentos entre soldados vence-
dores com mulheres das áreas dominadas, além de adotar 
costumes que faziam parte das tradições das cortes impe-
riais dos persas.

11  C
 A mulher ateniense, como ressalta a música, era submissa 

ao homem e não tinha nenhum tipo de participação polí-
tica ou social, uma vez que sequer era considerada cidadã 
ateniense, já que cidadão em Atenas eram apenas os 
homens, maiores de 18 anos e atenienses natos.

12  D
 A democracia grega, e principalmente a exercida em  

Atenas, era balizada no Poder Público presente entre o 
corpo de cidadãos, instituições políticas e administrativas 
representativas, e na participação direta por aqueles que 
possuíam direitos de cidadania.


