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Collegium Sapiens                                                                                                  Lista de História - chico  

MUNDO GREGO 
 
01. Quais os períodos da História da Grécia Antiga? 
02. Sobre o Período Micênico, responda:  
a) Que povos indo-europeus migraram para a Península 
Balcânica a partir do século XX a.C.? 
b) Caracterize o modo de vida desses indo-europeus. 
c) Qual a justificação para a denominação Civilização 
Micênica? 
d) Cite algumas das influências dos cretenses na 
Civilização Micênica.  
e) Qual a hipótese mais provável do que foi a Guerra de 
Tróia narrada nos versos de Homero? 
f) Qual foi a importância dos versos de Homero, para os 
historiadores, durante muito tempo? 
g) Qual foi a consequência da chegada dos dórios no 
século XII a.C. na Península Balcânica? 
03. Sobre as comunidades gentílicas ou genos, 
responda: 
a) Quais as suas características? 
b) Qual a explicação para o processo de desintegração 
das Comunidades Gentílicas? 
04. Qual a hipótese para surgimento da polis grega 
(cidade-Estado)? 
05. Quais as consequências econômicas e sociais da 
desintegração das comunidades gentílicas? 
06. Sobre a cidade-Estado (polis) na Grécia Antiga, 
responda: 
a) Qual a sua definição? 
b) Quais as suas principais características? 
07. Qual foi, em linhas gerais, a evolução política das 
cidades gregas? 
08. Sobre a Cidade de Esparta, responda: 
a) Que povo originou a cidade? 
b) Que fato histórico está ligado à sua fundação? 
09. Sobre a sociedade espartana, responda: 
a) Quais as castas existentes, quais as suas respectivas 
condições jurídicas e suas ocupações na cidade? 
b) O que era o Eforato e quais as suas funções? 
c) O que era a Gerúsia e qual a sua função? 
d) O que era a Ápela e qual a sua função? 
e) Como a educação espartana contribuiu para a 
manutenção da oligarquia militar em Esparta? 
10. Sobre a cidade de Atenas, responda: 
a) Que povo fundou a cidade? 
b) Qual a atividade econômica principal na sua origem? 
c) Quais as camadas sociais existentes na sua origem, 
quais as suas respectivas condições jurídicas e sociais? 
d) O que era o Arcontado e quais as suas funções? 
e) O que era o Areópago e qual a sua função? 
11. O que provocou a Segunda Diáspora Grega ou a 
colonização grega quais as áreas ocupadas? 
12. Cite as principais consequências (econômicas e 
sociais) da colonização grega pelo Mediterrâneo para as 
cidades gregas da Península Balcânica. 
13. Que grupos sociais compunham o partido popular 
em Atenas e quais as suas insatisfações em relação ao 
regime aristocrático? 

 
14. Qual a explicação para o surgimento dos legisladores 
na Grécia Antiga durante o Período Arcaico? 
15. Qual foi a importância de Drácon (621 a.C.) em 
Atenas? 
16. Cite as principais propostas de reformas de Sólon 
(594 a.C.) para acabar com os conflitos sociais em 
Atenas? 
17. Sobre a Democracia em Atenas, responda: 
a) Quem foi o idealizador desse regime? 
b) Qual a explicação para a denominação democracia? 
c) Como os governantes eram eleitos e como as 
principais decisões eram tomadas? 
d) O que era a Bulé e quais as suas funções? 
e) Quais os critérios para a cidadania em Atenas? 
f) Como Péricles aperfeiçoou o regime durante o 
Período Clássico? 
18. Sobre a escravidão na Grécia Antiga, responda: 
a) qual era a condição jurídica do escravo? 
b) quais eram os seus atributos? 
c) Quais as principais fontes da escravidão 
19. Sobre as Guerras Médicas, responda: 
a) Qual a explicação para a denominação “Médica”? 
b) Qual a causa fundamental das Guerras Médicas? 
c) Cite três importantes batalhas desses conflitos. 
20. Sobre a Liga Marítima de Delos, criada durante as 
Guerras Médicas, responda: 
a) No que consistia tal liga? 
b) Qual a razão para a denominação “Delos”? 
c) Que cidade-Estado liderou essa liga? 
d) Como ela funcionava? 
e) Qual foi a consequência da existência dessa liga após 
o fim das Guerras Médicas? 
21. Sobre a Liga do Peloponeso, responda: 
a) No que consistia tal liga? 
b) Qual a razão para a denominação “Peloponeso”? 
c) Que cidade-Estado liderou essa liga? 
d) Qual foi a consequência do surgimento dessa liga? 
22. Sobre a Guerra do Peloponeso, responda: 
a) Que cidades lutaram na primeira fase e quais as 
consequências? 
b) Que cidades lutaram na segunda fase e quais as 
consequências? 
c) Qual a consequência desses conflitos entre as cidades 
gregas? 
23. Sobre a Cultura Helenística, responda: 
a) Qual a sua definição? 
b) Qual a explicação para o seu surgimento? 


