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Turmas: 1001 

 
HISTÓRIA - Professor: Dylan 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA História 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

- Capítulo 06: Grécia Antiga - formação do mundo grego 

-Capítulo 07: Grécia Antiga - cultura e influência 

-Capítulo 08: Roma Antiga - formação do mundo romano 

-Capítulo 09: Roma Antiga - expansão, cultura e influência. 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

prof.dylansilva@gmail.com 

OBSERVAÇOES 
-Capítulo09: Roma Antiga- expansão, cultura e influência (até a 
página 46 – Crise da República).   

-Não esqueçam de colocar nome, turma e matéria no email.  

Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 
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Questão 01: Na Grécia Antiga, as principais cidades-estado foram 

 a) Babilônia e Atenas   c) Babilônia e Esparta    e) Roma e Babilônia 

 b) Esparta e Roma   d) Atenas e Esparta 

 

Questão 02: A religião da antiga Grécia era 

 a) Cristã  b) Judaica  c) Politeísta  d) Islâmica  e) Budista 

 

Questão03: A Guerra do Peloponeso foi uma guerra civil que ocorreu na Grécia Antiga entre 431 e 404 a.C. Esse 

conflito militar durou 27 anos e terminou com a vitória: 

 a) de Tebas  b) de Esparta  c) de Atenas  d) de Creta  e) da Pérsia 

 

Questão 04: Sobre a pólis grega é correto afirmar 

a) Macedônia e Tebas eram as cidades mais importantes.  d) Suas organizações sociais eram iguais para todas. 

b) O termo “polis” em grego significa “sociedade”.   e) Representavam as cidades-estado da Grécia Antiga 

c) Elas não possuíam autonomia e poder. 

 

Questão 05: Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica que se mantêm na vida contemporânea, podemos 

citar: 

a) a concepção de democracia com a participação do voto universal. 

b) a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. 

c) a idealização e a valorização do trabalho manual em todas suas dimensões. 

d) os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. 

e) os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades-acrópoles. 

 

Questão 06: A decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é explicada, entre outros fatores, pela 

a) ausência de unidade política e pelas lutas entre as cidades-estados. 

b) invasão dos cretenses na cidade de Troia e pela destruição da civilização micênica. 

c) evolução da pólis que colaborou para o desenvolvimento do ideal da democracia na região do Peloponeso. 

d) organização social das cidades-estados de Atenas e Esparta, estruturada no trabalho escravo dos indivíduos 

oriundos da Messênia. 

e) postura isolacionista desenvolvida pelas cidades-estados sem condições de participar do comércio marítimo e 

logicamente, sem oportunidades de desenvolvimento econômico. 
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Questão 07: A respeito das classes que compunham a sociedade romana na Antiguidade, é CORRETO afirmar que: 

 a) os "plebeus" podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiam quitar suas 

pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. 

 b) os "plebeus" compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se 

por meio do comércio, atividade que lhes era permitida. 

 c) os "clientes" eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos, quando sua conduta moral 

não condizia com a de seus protetores. 

 d) os "patrícios" foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando da revolta dos clientes, que 

lutaram contra a exclusão social da qual eram vítimas. 

 e) os "escravos" por dívida eram resultado da transformação de qualquer romano em propriedade de outrem, o que 

ocorria para todos que violassem a obrigação de pagar os impostos que sustentavam o Estado expansionista 

 

Questão 08: No contexto social da Roma Antiga, os escravos poderiam ser: 

a) patrícios sem posses de terras. 

b) prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. 

c) somente do continente africano. 

d) somente gregos. 

e) trocados com os nativos da América do Sul. 

 

Questão 09: Explique o que foi a Confederação ou Liga de Delos.  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 10: Cite duas consequências da expansão da república romana. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 


