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1. À Ilíada, epopeia guerreira, sucede a Odisseia, pacífica coletânea de lendas e aventuras marítimas. Esse 
contraste corresponde a uma mudança, quando os povos da região renunciam às lutas em territórios muito 
estreitos e se voltam para os países longínquos. Os poemas homéricos são contemporâneos da grande 
expansão marítima dos fenícios e a Odisseia está cheia de violências e rapinas de todo tipo praticadas pelos 
fenícios, apresentados como mercadores descarados e bandidos sem escrúpulos; mas devemos levar em 
conta, nessas narrativas, as rivalidades comerciais.  

(Adaptado de J. Gabriel-Leroux, As primeiras civilizações do Mediterrâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 67-68.)  

a) Segundo o texto, quais seriam as razões históricas da diferença entre a Ilíada e a Odisseia?  

b) Como a organização política de fenícios e gregos os diferenciava da civilização egípcia? 

2. O estudo chamado Período Homérico da História da Grécia fundamenta-se na Ilíada e Odisseia. Em linhas 
gerais, quais os temas centrais dessas obras? 
 
3. A característica mais notável da Grécia antiga, a razão profunda de todas as suas grandezas e de todas as 
suas fraquezas, é ter sido repartida numa infinidade de cidades que formavam um número correspondente de 
Estados. As condições geográficas da Grécia contribuíram fortemente para dar-lhe sua feição histórica. 
Recortada pelo embate entre a montanha e o mar, há uma fragmentação física e política das diferentes 
sociedades.                 (Adaptado de Gustave Glotz, "A cidade grega". São Paulo: Difel, 1980, p. 1.)  

a) Segundo o texto, qual a organização política mais relevante da Grécia antiga? Indique suas principais 
características.  

b) Relacione a economia da Grécia antiga com as condições geográficas indicadas no texto. 
 

4. eia, atentamente, o trecho a seguir e responda ao que se pede: "Para o filósofo grego Platão, nenhuma das 
formas de governo existentes em sua época era a ideal. Ao analisar um determinado regime político, ele 
observou que neste caso, o poder estava concentrado nas mãos dos cidadãos que deliberavam diretamente 
sobre os assuntos da cidade, embora em seu entender, muitos fossem moralmente indignos e sem 
qualificação para tal."  Adaptado de FINLEY, M. "Os gregos antigos". Lisboa: Edições 70, 1986. p. 87.  

a) Identifique o regime político que está sendo criticado por Platão.  

b) Cite e analise duas das principais características desse regime na Grécia Antiga. 
 
5. Tendo em vista as cidades-estado (polis), comente a seguinte passagem do livro "História" (Livro VIII, 144), 
na qual Heródoto verifica a existência da "unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, e os 
templos dos deuses e os sacrifícios oferecidos em comum, e a semelhança de nossa maneira de viver". Faça 
o comentário em termos  

a) da identidade dos gregos.  

b) do significado da polis. 
 
6. As agitações sociais e políticas vivenciadas pelos atenienses no século VI a.C. colocaram em evidência 
certos legisla dores e também tiranos como Pisístrato. Nesse contexto, indique duas contribuições do 
legislador Sólon para atenuar aqueles conflitos. 
 
 
 


