
  



Prezados Alunos,  

 

Como é de seu conhecimento nós estamos passando por um momento delicado 

para a saúde, a pandemia do Corona Vírus. Por essa razão devemos ficar em 

casa e, por meio do distanciamento social, diminuir o risco de transmissão. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de aprendizagem?  

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidade aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 

entre em contato com a professora Jurema através dos seguinte canal: 

  E-mail: juremendonca@professor.educacao.sp.gov.br  

 

Bons estudos! 

 

  



 

         

Cidadania, Império e Escravidão na Antiguidade 

 INSTRUÇÕES 
 Ler a introdução do capítulo. (pág.45) 

 Compreender a Antiguidade clássica Greco-romana, por meio da 

organização social e política das cidades de Atenas e Esparta na Grécia. 

(pág.46 a 51/54 e 55). 

 Entender o significado da palavra democracia. (pág.52). 

 Analisar o Império Romano e suas contribuições para a sociedade atual. (60 

a 63/67a 69). 

 Entender o significado da palavra República. (pág. 64) 

 

 ATIVIDADES 

 

  Após a Leitura do texto responda as questões 01, 02, 03 e 04. 

           GRÉCIA ANTIGA 
      Grécia Antiga é a época da história 

grega que se estende do século XX ao 

século IV a.C. 

 POLÍTICA  
   A Grécia Antiga não era um país 
unificado. As cidades gregas como 
Atenas, Esparta, Olimpia, entre outras, 
eram cidades-estado. Eram chamadas 
de pólis pelos gregos. Cada pólis 
funcionava como um estado 
independente, organizado por suas próprias leis, moedas, e divindades que protegiam a 
cidade. Muitas delas eram até inimigas entre si como Atenas e Esparta, as principais cidades 
gregas. Por diversas vezes a rivalidade entre as cidades culminou em conflitos armados. 

A Democracia Ateniense: foi um regime político criado e adotado em Atenas, no período da 
Grécia Antiga. 
Ela foi essencial para a organização política das cidades-estado grega, sendo o primeiro 
governo democrático da história. 

O termo “Democracia” é formado pelo radical grego “demo” (povo) e de “kratia” (poder), que 
significa “poder do povo” 
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    Esparta não adotou a democracia. Os governantes eram aristocráticos, sendo a disciplina 
militar uma das mais importantes preocupações da elite. Preparavam o cidadão para a guerra 
e respeito a hierarquia 

 SOCIEDADE 

   Cada polis tinha sua própria organização social. Atenas, admitia a escravidão, por dívida 
ou guerras. Esparte tinha poucos escravos. Em Atenas, só era cidadão quem nascia na 
cidade, os estrangeiros (Metecos) não podiam participar das decisões políticas da polis: não 
podiam votar. 

 ECONOMIA 
A economia grega se baseava em produtos artesanais, a agricultura e o comércio. Os cultivos 
estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo e criação de animais de pequeno porte. 

 RELIGIÃO 

 Politeísmo: crença em vários deuses. 

 CULTURA 

   A cultura grega está intimamente ligada à religião. A literatura, a música e o teatro contavam 
os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. Encenavam 
tragédias e comédias. 

.   Os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as 
diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi 
realizada em 776 a.C. na cidade de Olímpia e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou 
simplesmente, Olimpíadas. 

    Acultura grega foi excepcionalmente original e suas criações e influências chegam aos dias 

atuais. 

 

 

  01)  Assinale alternativa correta. 

Na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram: 

a) Iraque e Elis 
b) Eretria e Delos  
c) Trácia e Calcis  
d) Atenas e Delfos 
e) Esparta e Atenas 

 
 
 
 
 
 
 



02) Assinale a alternativa correta. 
 
A __________foi um regime político criado em Atenas, no período da Grécia 
Antiga. 

a) Ditadura 
b) Monarquia 
c) Socialismo 
d) Comunismo 
e) Democracia 

 
 
03) Explique como funciona as pólis na Grécia Antiga. 
 
04) Explique como era o governo em Esparta. 
 
 

 Leia o texto abaixo para responder as questões 05 e 06. 
 

          
       Roma Antiga 
 

   A cidade de Roma nasceu como uma 
pequena aldeia e se tornou um dos 
maiores impérios da Antiguidade. Foi o 
último grande império do mundo antigo. 
   A fundação de Roma está envolta em 
lendas. Segundo a narrativa do poeta 
Virgílio, em sua obra Eneida, os 
romanos descendem de Enéias, herói 
troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. 

   De acordo com a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéias, foram 
jogados no rio Tibre, por ordem de Amúlio, usurpador do trono. Amamentados por uma loba e 
depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amúlio.  

   Os irmãos receberam a missão de fundar Roma, em 753 a.C. Rômulo, após 
desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. 

Monarquia Romana (753 a.C. a 509 a.C.) 
 
   A sociedade era formada por três classes sociais: 

    Patrícios: a classe dominante, formada por nobres e ricos. 
    Plebeus: comerciantes, artesãos, camponeses. 
    Escravos: Grande maioria escravizados nas guerras. 
  
   O governo era chefiado pelo rei, que era chefe religioso e da justiça. Havia o senado que 
criava as leis e tinha poder de vetar as decisões do rei. 

  



   Aproximação dos reis com a plebe descontentavam os patrícios. Em 509 a.C., o último rei 
etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. 

  
 
 

                                       República Romana (509 a.C. a 27 a.C.) 
 

  A república romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios 
desejavam preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo 
os plebeus sob sua dominação. 

                                               A Expansão Romana 

   A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península 
Ibérica a partir do século IV a.C. 

  A segunda etapa foi o início das Guerras de Roma contra Cartago, chamadas Guerras 
Púnicas (264 a 146 a.C.). Em 146 a.C. Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 
cem anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. 

                                                 Crise da República 

 
   Na República romana, a escravidão era a base de toda produção e o número de escravos 
ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. 
Uma das principais revoltas escravos foi liderada por Espártaco. À frente das forças rebeldes, 
ele ameaçou o poder de Roma. 

   Para equilibrar as forças políticas, em 60 a.C., o Senado indicou três líderes políticos ao 
consulado, Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro Triunvirato. 
 
   Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo Triunvirato constituído por Marco 
Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. Otávio acusou Lépido de traição e afastou -o do grupo. Daí 
em diante vários imperadores se sucederam na frente do governo romano. 
 

Império Romano (27 a.C. a 476) 
 

  O imperador Otávio Augusto (27 a.C. a 14) reorganizou a sociedade romana. Ampliou a 
distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos - a política do pão e circo. 
Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam.  

Decadência do Império Romano 

   A partir de 235, o Império começou a ser governado pelos imperadores-soldados, cujo 
principal objetivo era combater as invasões. No olhar político, o século III caracterizou-se pela 
volta da anarquia militar. Num período de apenas 49 anos (235 a 284) Roma teve 26 
imperadores, dos quais 24 foram assassinados. 
   Com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus 
filhos. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com 
o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. Em 476, o Império Romano do 
Ocidente desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto.  



    As invasões de povos inimigos, elevados gastos com a estrutura militar perda de controle 
sobre diversas regiões devido ao tamanho do império, aumento de impostos corrupção política, 
difusão do cristianismo entre outras, tiveram papel decisivo no fim do Império Romano do 
ocidente, a parte oriental sobreviveu até século XV. 

     O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a 
Idade Média. 

 
 05) Responda: 
 
a) Explique a lenda da fundação de Roma. 
b) Quais são as classes sociais da monarquia romana? 

 
 

 06) Responda: 
 

a) Qual classe social era a base de toda a produção? 
b) Cite duas causas que levou o fim do Império romano do Ocidente. 

 

07)  Relacione as colunas. 
 
 

a) 

 
Democracia representativa 

(    ) 

 
Aquele que governa deve ser eleito pelo povo 
ou de forma indireta por uma assembleia. 

b) 

 
 Regime republicano 
 

(    ) 

  
São eleitos para representar a população. 

c) 

 
  República (Res pública) 
 (    ) 

 
Cidadãos votam em representantes que tomam 
as decisões políticas em nome dos que o 
elegeram 

d) 

 
Deputados e senadores 

(    ) 

  
Coisa pública (As leis devem reproduzir o bem 
comum) 
 

 

 



08) Assinale a alternativa correta. 

  

A capital da Itália é____________________ 

a) Atenas 

b) Grécia 

c) Roma 

d) Veneza 

e) Esparta   

 

 

09) Faça um a pesquisa sobre a Capela Sistina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A capital da Itália, é uma cidade 
cosmopolita, com quase 3.000 anos de arte, 
arquitetura e cultura que influenciam o 
mundo inteiro. 
       Ruínas antigas como o Fórum e o 
Coliseu evocam o poder do antigo Império 
Romano. 
     A Cidade do Vaticano, sede da Igreja 
Católica Romana, tem a Basílica de São 
Pedro e os museus do Vaticano, que 
abrigam obras-primas como os afrescos da 
Capela Sistina de Michelângelo. 

                   Teto da Capela Sistina 



 
10) Observe as imagens e faça a correspondência. 
 

 
Os gregos e romanos destacaram- se muito no mundo das artes. As esculturas, pinturas, 
arquitetura impressionam até os dias de hoje. 
 

 
(   ) Partenon, templo construído no século V antes a.C. em homenagem à deusa 
Atena. 
 
(   )  Segundo a mitologia grega, Atena era a deusa da guerra, da sabedoria e da 
justiça 
 
 
(   ) Estátua de Júlio César indicando poder, e suas roupas com coletes militares, 
por ser general. 
  
(   ) O Coliseu é um grandioso monumento histórico e arquitetônico de formato 

cilíndrico. 
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