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ROTEIRO DE ESTUDO (ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO)  
ATENÇÃO! O presente roteiro, não elimina a necessidade de uma leitura atenta e cuidadosa dos conteúdos do Livro Digital. 

Trata-se apenas de um documento complementar e auxiliar para os estudos. 
 

CAPÍTULO 2 – O ESPLENDOR DA GRÉCIA ANTIGA 
PERÍODO HOMÉRICO 
� Chegada dos povos indo-europeus arianos: 

• Aqueus – Civilização Micênica; 
• Eólios e Jônios – expansão territorial e domínio da Civilização Cretense – origem da Civilização Creto-Micênica; 
• Dórios – migração violenta – destruição da Civilização Creto-Micênica – Era das Trevas – 1ª Diáspora Grega. 

� Sociedade Gentílica 
• Clã primitivo 
• Distribuição coletiva dos meios de produção 
• Pater era o líder 
• Formação cultural e religiosa 
• Seu crescimento desencadeou sua desintegração 
• Surgimento de camadas sociais 

� Eupátridas 
� Georgoi 
� Thetas 

� Sinecismo – Eupátridas > Frátrias > Tribos > Polis 
PERÍODO ARCAICO 

1. Características gerais: 
• Surgimento da Pólis – Cidade-Estado grega; 
• Genos (Oikos) – Frátria – Pólis; 
• Pater familias – Chefe do clã – Nobre; 
• Divisão social – Eupátridas x Demiurgos; 
• Acrópole – Cidade alta – Templos e prédios nobres. Função defensiva. 
• Ágora – Praça central onde eram tomadas as decisões políticas. Prédios públicos ficavam ao redor; 
• Polis (poleis) – Soberania – Acrópole + cidade baixa + campo.  
• Escrita alfabética (proveniente dos fenícios) e introdução da moeda. 
• Segunda diaspora – Magna Grécia – Colônias gregas – agrícolas e comerciais. 

2. Esparta 
� SOCIEDADE: 

• Espartanos ou Esparciatas (descendentes dos dórios) – Direito sobre as terras e os escravos. Atividades 
militares, políticas e religiosas; 

• Periecos (descendentes dos Aqueus) – Ocupavam as terras vizinhas - Atividades agrícolas, artesanais e 
comerciais; 

• Hilotas (descencentes dos messênios) – “Escravos” o ou servos do Estado. Base da economia espartana; 
• Obs: Mulheres: herdavam propriedades, cuidavam das finanças, participavam de atividades esportivas, políticas 

e religiosas. 
� ECONOMIA: 

� Majoritariamente agrícola; 
� EDUCAÇÃO: 

• Militarizada; 
• Laconismo; 

� POLÍTICA: 
• Isolamento – Xenofobia.  
• Oligarquia (denominada pelos atenienses); 
• Constituição – Licurgo – Busca de uma sociedade política imutável.  
• Gerúsia - Gerontes (28 cidadãos com mais de 60 anos) e a Diarquia (militar e religioso)  
• Ápela - Assembleia dos cidadãos (esparciatas) - Maiores de 30 anos. 

HISTÓRIA • 1ª Série • Ensino Médio 
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• Poder Executivo - Éforos (5 magistrados eleitos anualmente) – Distribuição das terras, Sistema educacional e 
poder de vetar leis.  

3. Atenas: 
� SOCIEDADE 

• Eupátridas – Nobres – Agricultura – Legítimos; 
• Demiurgos – Comuns – Comércio – Legítimos – Sem direitos politicos; 
• Metecos – Estrangeiros – Atividades diversas – Sem direitos politicos; 
• Escravos – Dívidas ou guerras – Base da economia – Sem direitos politicos; 

� ECONOMIA: 
• Comércio (terrestre e marítimo) e agricultura. 

� POLÍTICA: 
• Monarquia. 
• Aristocracia:  
• Arconte – Assembleia dos nobres de Atenas; 
• Areópago – Conselho de Anciões;  
• Reforma de Drácon:  
• Código Ateniense escrito – Direitos e Deveres - Condenações violentas. 
• Reformas de Sólon: 
• Fim da escravidão por dívidas; Sistema de pesos e medidas; Criação de quatro categorias de cidadãos a partir de 

critérios censitários; Fim das Vendetas (vinganças de família – Violência passa a ser monopólio do Estado) 
• Eclésia – Conselho de Cidadãos. 
• Bulé – 400 – eleitos por ano - Preparação das leis.  
• Tirania: 
• Governo legitimado pela força militar; 
• Apoio popular; 
• Pisístrato, Hípias e Hiparco  
• Distribuição de terras aos camponeses; estímulo ao comércio marítimo; obras públicas (aquedutos e templos) 
• Democracia: 
• Clístenes – “pai da democracia grega”; 
• Estabelecimento da Demos – Ampliação da Cidadania - 10 tribos - interior, cidade e litoral (Ática); 
• Fortalecimento da Bulé –Conselho dos 500 
• Democracia direta. 
• Estrategos – 10 indivíduos eleitos pela Eclésia - Responsáveis pela política interna, externa e questões militares. 
• Ostrakon – Cassação dos direitos políticos por dez anos. 

 
PERÍODO CLÁSSICO 
� Guerras Médicas 

• O imperialismo persa X a autodeterminação grega 
• 1ª Campanha Persa – expedição punitiva - terminou com a Batalha de Maratona 
• 2ª Campanha Persa – Tentativa de invasão – Terminou com a Batalha de Platea 

� Apogeu das Cidades-Estado Gregas ou Helênicas 
• Liga de Delos e o “Império Ateniense” 

� Guerra do Peloponeso 
• Liga de Delos (Atenas e aliadas) X Liga do Peloponeso (Esparta e aliadas) 
• Vitória espartana 

� Novas Guerras Hegemônicas eclodiram entre as Cidades-Estado Gregas 
� Enfraquecimento dos gregos e domínio macedônico 

PERÍODO HELENÍSTICO 
� Reinado de Alexandre Magno 
� Invasão e Domínio Greco-macedônico do Oriente (Império Persa e outras regiões) 
� Mundo Helenístico – fusão da cultura helênica (grega) com as culturas orientais 
� Morte de Alexandre – divisão do vasto Império – Reinos Helenísticos 

 
CAPÍTULO 3 – A SUPREMACIA MILITAR DE ROMA 

Origens 
• Planície do Lácio no centro da Península Itálica 

• A cidade nasceu como uma fortaleza 

• Fusão de vários povos indo-europeus - latinos, sabinos e outros 
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Monarquia 
� Economia agropastoril 
� Organização Política 

• Rei 

• Conselho de Anciãos 

• Assembleia Tribal 

� Domínio dos Etruscos sobre Roma 
� Os reis etruscos tentaram monopolizar o poder 

� Revolta dos patrícios – Golpe e derrubada dos reis 
República 

1. Divisão social 

• Patrícios 

• Plebeus 

• Clientes 

• Escravos 

 
2. Monopólio do poder pelos patrícios 
3. Organização Política 

• Senado 

• Assembleias 

� Tribal 
� Curiata 

� Centuriata 

• Magistraturas 

� Ditador 
� Cônsules 

� Tribunos 
� Questores 
� Censores 

� Edis 
� Colégio Sacerdotal 

4. Lutas Sociais 

• Plebe reivindicava direitos 

• Greves da Plebe 

• Conquistas 

� Leis das XII Tábuas 
� Lei Canuléia 
� Lei Licínia 

� Tribunos da Plebe 
� Assembleia Plebis e Plebiscito 

• A plebe praticamente conseguiu isonomia com os patrícios, no entanto, o início da expansão territorial modificou 

todo o status quo na Cidade. 

5. Expansão Territorial 

• Conquista da Península Itálica 

• Conquistas no Mediterrâneo Ocidental 

• Guerras Púnicas 

� Roma X Cartago 
� Vitória romana e destruição de Cartago 

• Conquistas no Mediterrâneo Oriental 

• Consequências 
� Grande fluxo de escravos e riquezas para Roma 

� Fortalecimento dos generais e suas legiões (exército) 
� Decadência dos pequenos proprietários italiotas 

� Êxodo rural 
� Crescimento das cidades 
� Expansão do comércio mediterrânico 
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� Surgimento de novas classes sociais 
� Cavaleiros ou homens novos 

� Massa miserável nas cidades romanas, especialmente em Roma 
6. Crise da República e as Guerras Civis 

• Tentativas de reformas dos Irmãos Graco (Tibério e Caio) 

� Lei Frumentária 

� Reforma Agrária 

• Morte dos Graco => Crise, revoltas e motins. 

• Ditadores Militares 

� Mario 
� Sila 
� Presença do “exército” na política 

• Grandes revoltas de escravos na Sicília e na Península (Spartacus) 

• 1º Triunvirato – Pompeu, Crasso e Júlio César 

� César conquista a Gália 
� Após a morte Crasso surgiu um confronto entre César e Pompeu 
� Guerra Civil (Pompeu X César) 

• Ditadura de Júlio César 

� Construção das bases imperiais 
� Grandes reformas modernizadoras 
� Concentração crescente de poderes nas mãos do ditador 

� Conspiração de senadores e  o assassinato de César 

• 2º Triunvirato – Marco Antônio, Lépido e Caio Otávio 

� Guerra Civil (triúnviros x senadores) 
� Choque entre Otávio e Antônio 

� Guerra Civil (Otávio x Antônio + Cleópatra) 
Império 

� Alto Império 
1. Principado de Augusto 

• Estabelecimento do poder imperial 

• Reformas políticas e tributárias ampliaram os poderes do imperador 

• Divisão política da sociedade 

• Classe Senatorial 

• Classe Equestre 

• Restante da população 

2. Características do Alto Império 

• Novas conquistas territoriais ampliaram as fronteiras do Império Romano 

• Crises políticas iniciais devido a falta de uma regra clara para a sucessão imperial e a incapacidade de alguns de 

imperadores como Calígula e Nero 

• Apogeu do Império com a dinastia dos Antoninos 

• Chegada do cristianismo – inicialmente perseguido pelos imperadores (1ª perseguição com Nero). 

� Baixo Império 
Crise do Escravismo ou Crise do Século III 
Causas 

a) Desmoralização do cargo imperial; 
b) Desorganização das legiões; 
c) Descentralização do poder; 

d) Diminuição das guerras de conquista. 
Efeitos imediatos 

a) Diminuição do fluxo de escravos e riquezas para Roma; 
b) Falta de escravos e recursos no centro do Império - especialmente grave na parte Ocidental; 
c) Falta de produtos e desabastecimento; 

d) Alta de preços e inflação; 
e) Aumento dos impostos. 

Consequências 
a) Processo de êxodo urbano - ruralização da sociedade; 
b) Surgimento de novas relações de trabalho no campo - colonato; 
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c) Crescimento das villas e núcleos rurais. 
Últimos Imperadores Importantes 
Diocleciano 

a) Colonato; 
b) Tetrarquia; 
c) Dominato; 

d) Última perseguição aos cristãos. 
Constantino 

a) Mudança da capital de Roma para Constantinopla; 
b) Legalização do cristianismo na Edito de Milão; 
c) Concílio de Nicéia. 

Teodósio 
a) Oficializou o cristianismo pelo Edito de Tessalônica; 

b) Dividiu o Império Romano em: 

• Ocidental – Acabou em meio as invasões dos bárbaros germânicos no século V. 

• Oriental – Sobreviveu, mas bastante alterado em relação ao antigo Império Romano, ficou conhecido como 

Império Bizantino, sobrevivendo até o século XV. 
 

CAPÍTULO 5 – O MUNDO MUÇULMANO 
� Arábia Pré-Islâmica 

1. Península Arábica 

• Litoral 

� Era possível a agricultura; 

� Desenvolveu-se uma ativo comércio; 
� Haviam Cidades - Destaque para Meca: centro comercial e religioso (Templo da Caaba). 

• Deserto 

� Maior parte da Península; 

� Tribos Beduínas - Pastores, Nômades, Comerciantes, Guerreiros, Saqueadores (razias). 
2. Características do Árabe 

• Patriarcalista; 

• Famílias Poligâmicas; 

• Politeístas. 

� Mohamed (Maomé) e a Nova Fé 

• Ex-mercador de caravanas; 

• Tornou-se o profeta de nova fé; 

• Revelações; 

• Islamismo: 

� Monoteísmo Ético; 
� Sincretismo (Judaísmo, Cristianismo, Costumes e Crenças Árabes); 

� Livros sagrados: 
o Al Corão - Fundamentos - Aceito por todos os muçulmanos; 
o Suna - Ensinamentos e Vida de Mohamed - Não é aceito por alguns muçulmanos; 

� Obrigações e Proibições: 
o Jejum no mês do Ramadã; 
o Dar esmolas; 

o Peregrinar à Meca; 
o Cinco orações diárias; 
o Fazer a Jihad. 

� Expansão Muçulmana 
1. Marco inicial - a Hégira: 

• Foi a fuga de Mohamed de Meca para Medina (Yathrib); 

• Significou o início da Era Islâmica; 

• Início da conversão das tribos beduínas árabes. 

2. Causas Gerais 

• O ideal religioso da "jihad" (Guerra Santa); 

• a união das tribos árabes a partir da religião - originando o Islã (Estado teocrático); 

• A atração pelo saque e a pilhagem presente entre as guerreiros árabes; 
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• A fragilidade dos inimigos: Império Bizantino, Império Persa e Europa Cristã Ocidental; 

• A tolerância dos árabe-muçulmanos com costumes, crenças e hábitos dos povos conquistados; 

• O crescimento populacional entre os árabes e a consequente necessidade de terras. 

3. Califados/Dinastias 

• Haschemitas  

� Família e parentes de Mohamed; 
� União das tribos árabes; 

� Dominaram o Império Persa; 
� Início da conquista do Oriente Médio. 

• Omíadas 

� Califado de origem síria; 

� Transferência da capital para Damasco; 
� Expansão para o Ocidente: Norte de África, Mediterrâneo e Península Ibérica; 
� Derrota para os Francos (avanço detido); 

� Início da divisão religiosa e política. 

• Abássidas 

� Califado de origem persa; 
� Transferência da capital para Bagdá; 

� Período de esplendor artístico e intelectual (ex: As Mil e Uma Noites, universidade de Bagdá etc.); 
� Fragmentação política do Islã - surgimento dos califados independentes e agravamento das divisões religiosas: xiitas 

e sunitas; 

� Mais tarde o mundo árabe-muçulmano caiu sob o domínio turco (já convertidos ao islamismo). 
4. Consequências 

• Expansão da religião muçulmana pela Ásia, África e Europa; 

• Dificultou o comércio europeu no mar Mediterrâneo (séculos VII e VIII); 

• Contribuiu para a consolidação do Sistema Feudal.  

 
CAPÍTULO 6 – O NASCIMENTO DA EUROPA 

� O Sistema Feudal 
1. Origens 

• A Crise do escravismo romano; 

• A união de elementos romanos e germanos, a partir das grandes invasões do século V; 

• A expansão árabe-muçulmana dos séculos VII e VIII, dificultando o comércio no Mar Mediterrâneo; 

• Os violentos ataques vikings ao Norte da Europa e os ataques dos magiares e dos eslavos no Leste da Europa; 

• A presença marcante da Igreja Católica e de sua doutrina na Europa; 

• O clima geral de medo nas populações europeias. 

2. Economia 

• Base Agrícola; 

• Desenvolvimento de técnicas agrícolas mais apuradas ao longo do período (ex.: a rotação de culturas nos campos) 

• Divisão das terras: 

� Reservas senhoriais; 
� Manso servil; 
� Terras comunais. 

• Comércio pouco desenvolvido; 

• Trocas in natura; 

• Inexistência de padrões monetários, sendo comum o escambo. 

3. Sociedade 
• Pouco ou nula mobilidade social; 

• Duas camadas básicas: Senhores e Servos; 

• Divisão tradicional da Igreja (as três ordens): 

� Clero: membros da Igreja Católica - Os que Rezam; 

� Nobreza: Senhores Feudais, cavaleiros e suas famílias - Os que Combatem e Protegem; 
� Servos, vilões (trabalhadores livres) e escravos (poucos) - Os que Trabalham. 

• Relações Servis de Produção - As obrigações costumeiras devidas pelo servo ao senhor: 

� Corveia; 

� Talha; 
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� Banalidades; 
� Mão morta; 

� Taxas de casamento e de justiça; 
� Vintém de Pedro ou Tostão de Pedro. 

4. Política 

• Poder descentralizado e local dos senhores feudais; 

• Rei era o principal Senhor Feudal, liderando na guerra e distribuindo títulos; 

• Relações entre os senhores feudais - A suserania e a vassalagem: 

� Estabelecida na Cerimônia de Homenagem; 

� Relação direta e recíproca; 
� Constituía a ordem política existente no período. 

 
QUESTÕES DE FIXAÇÃO 

 
"Representando pequeno número em relação às outras 

classes, eles estavam constantemente preparados para enfrentar 

quaisquer revoltas, daí a total dedicação à arte militar. A 

agricultura, o comércio e o artesanato eram considerados indignos 

para o (...), que desde cedo se dedicava às armas. Aos sete anos 

deixava a família, sendo educado pelo Estado que procurava fazer 

dele um bom guerreiro, ensinando-lhe a lutar, a manejar armas e a 

suportar as fadigas e a dor. Sua educação intelectual era bastante 

simples (...). Aos vinte anos o (...) entrava para o serviço militar, 

que só deixaria aos sessenta, passando a viver no acampamento, 

treinando constantemente para as coisas da guerra (...). Apesar de 

ser obrigatório o casamento após os trinta anos, sua função era 

simplesmente a de fornecer mais soldados para o Estado." 

 

1. A partir da leitura atenta do texto acima, explique por 
que o conceito clássico de cidadania foi alterado na cidade-
Estado de Esparta. Responda de maneira clara e 
historicamente relevante, apresentando o conceito de 
cidadania e como ele se aplicou na cidade-Estado em 
questão. 

 
“No início do século VII a.C., o povo revoltou-se contra o 

poder da aristocracia, sendo apoiado pelos ricos comerciantes e 

armadores que, apesar de exercerem um grande poder econômico, 

eram marginalizados politicamente. 

Para evitar que a revolta se propagasse, os eupátridas 

encarregaram o arconte Drácon de redigir um código de leis, que 

até então eram orais. As leis escritas puniam severamente as 

camadas populares, até por pequenos crimes, provocando ainda 

mais a revolta popular. 

Em 594 a.C., a aristocracia concordou em nomear um novo 

legislador, sendo indicado Sólon...” 
(Livro Digital, O esplendor da Grécia Antiga, Ed. Geração Digital, p. 17). 

 

2. Sem repetir o texto, explique a importância de Sólon no 
contexto político e social ateniense do período em 
questão? 

 
“A relutância dos aliados da Liga de Delos em pagar 

tributos aumentou quando Atenas decidiu dedicar o enorme 

excedente acumulado por quase trinta anos para reconstruir os 

templos e monumentos da Acrópole ateniense, destruídos pelos 

persas em 480 e 479 a. C.”. 
(Adaptado de Peter Jones (org.), "O Mundo de Atenas: uma introdução à cultura clássica ateniense". 

São Paulo, Martins Fontes, 1997, p. 241). 

 

3. O que foi a Liga de Delos? 

 

4. A constituição espartana, que surgiu no século VII a.C., é 
atribuída a Licurgo. Suas leis tinham por finalidade evitar 
mudanças na sociedade, sendo o governo exercido pela 
Gerúsia, pela Ápela e pelos Éforos. Apresente as funções de 
cada um deles.  

a) Gerúsia: 

b) Ápela: 

c) Éforos: 

 

5.  A pólis tinha autonomia política, sendo assim, cada uma 
delas tinha critérios específicos para definir quem era ou 
não era cidadão, podendo haver, obviamente, semelhanças 
entre elas. Escreva abaixo os critérios que definiam o 
direito à cidadania na Atenas democrática, após as 
reformas de Clístenes no século VI a. C. 
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“Na Grécia e em Roma, [...] não era a falta de mecanização 

que tornava indispensável o recurso à escravização; ocorrera 

exatamente o contrário: a presença maciça da escravidão 

determinou a ‘estagnação tecnológica’ greco-romana.” 
(Fonte: SCHIAVONE, Aldo. Uma história rompida: Roma antiga e Ocidente moderno, São Paulo: 

Edusp, 2005. P.196.) 

 
“Tem-se questionado a predominância da escravidão no 

Império Romano como um todo, apontando para a sua restrição a 

determinadas áreas geográficas, e coexistência com outras 

modalidades de trabalho compulsório. Se houvesse um espaço em 

que a escravidão efetivamente predominou foi o urbano, e não o 

rural. Nas cidades o serviço doméstico era todo realizado por 

escravos.” 
(Fonte: JOLY, Fábio Duarte. Terra e trabalho na Itália antiga. Citado em SILVA, Gilvan Ventura da; 

MENDES, Norma Musco (Orgs.) Repensando o Império Romano: perspectiva socioeconômica, 
política e cultural. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. P.68.) 

 

6. A escravidão em Roma se dava de diversas formas, os 
escravos podiam ser prisioneiros de guerra, filhos de 
escravos, e ate mesmo homens livres que se vendiam para 
um senhor, o que lhes transformavam em escravos por 
dívidas. O que, pela lei, os senhores podiam fazer com os 
escravos? 

 
 

Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. Sem 

nossas instituições antigas, sem nossas tradições venerandas, sem 

nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres 

cidadãos fundar e manter, durante tão longo tempo, a nossa 

República.  
(Adaptado de Cícero, Da República, em Os Pensadores, v. 5. São Paulo: Abril Cultural, 

1983, p. 184). 

7. Nomeie e caracterize uma das instituições políticas da 
República romana. 

 
 

"O sacerdote, tendo-se posto em contato com Clóvis, 

levou-o pouco a pouco e secretamente a acreditar no verdadeiro 

Deus, criador do Céu e da Terra, e a renunciar aos ídolos, que não 

lhe podiam ser de qualquer ajuda, nem a ele nem a ninguém [...] O 

rei, tendo pois confessado um Deus todo-poderoso na Trindade, foi 

batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ungido do 

santo Crisma com o sinal-da-cruz. Mais de três mil homens do seu 

exército foram igualmente batizados [...]."  
(São Gregório de Tours. A conversão de Clóvis. Historiae Eclesiasticae Francorum. Apud 

PEDRERO-SÁNCHES, M.G., História da Idade Média. Textos e testemunhas. São Paulo, Ed. 
Unesp, 2000, p. 44-45). 

 

8. Com auxílio do texto acima, cite duas características do 
governo de Clóvis, rei da dinastia merovíngia do Reino dos 
Francos. 

 
“A religião islâmica [...] foi bastante influenciada pelo 

cristianismo e pelo judaísmo.”  
(Livro digital, cap. 5 1º período p.5). 

9. Apresente duas semelhanças entre o islã, o cristianismo 
e o judaísmo que validam a afirmação acima. 

 

10. No inicio, dedicou-se a converter seus familiares. Após 
três anos, seguindo por um pequeno grupo de fiéis 
começou a pregar em frente a Caaba. Em 622, Maomé fugiu 
de Meca para Yatreb, pois a tribo dos Coraixitas tentou 
matá-lo por prejudicar o comércio da cidade de Meca.  

a) Apresente uma razão para as pregações de Maomé 
prejudicar o comércio em Meca. 

 

b) Qual a grande mudança religiosa que Maomé 
propunha aos povos Árabes? 

 

c) Como ficou conhecida a fuga de Maomé de Meca 
para Yatreb? 

 

 

"O Feudalismo foi um fenômeno histórico restrito ao 

continente europeu, onde assumiu diversas formas durante a 

Idade Média. Essa estrutura econômico-social foi produto de 

elementos presentes na decadência do Império Romano e nas 

sociedades ou Reinos Bárbaros germânicos, sucessores da unidade 

latina". 
(MORAES, José Geraldo Vinci, Caminhos das Civilizações, Atual Editora, p. 109). 

 

11. Entre os elementos que contribuíram para a formação 
do sistema feudal, indique no espaço à disposição, um de 
origem romana e outro de origem germânica. 

 

 
12. A imagem acima apresenta símbolos e figuras da 
sociedade feudal. Inspirando-se na imagem, descreva no 
espaço à disposição, a composição da sociedade feudal, 
como pensada pela Igreja, identificando as funções sociais 
de seus componentes. 
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GABARITO 

 

1.  O conceito clássico de cidadania identifica o homem como 
possuidor deveres e direitos junto a determinado Estado, 
assim, o cidadão têm garantidas suas necessidades básicas 
pelo Estado, nessas sociedades o Estado existe como forma 
de garantir o bem estar do cidadão. Em Esparta esse conceito 
esteve invertido, pois os cidadãos existiam em função do 
Estado, seus deveres sobrepujavam em muito seus direitos, o 
cidadão espartano abandonou sua liberdade em prol do bem 
estar do Estado. 

 

2. O legislador Sólon conseguiu acalmar a população com 
reformas importantes que ampliaram a participação política e 
garantiram direitos sociais as camadas mais baixas, desta forma, 
preparando o terreno para o estabelecimento da democracia. 

 

3. Confederação militar liderada por Atenas, formada pela 
maioria das pólis gregas. 

 

4. Gerúsia – Composta pelos Gerontes, 28 cidadãos com mais de 
60 anos, e a Diarquia, formada por um rei responsável pelas 
atividades militares e outro pelas atividades religiosas.  

Ápela – Assembleia dos cidadãos (esparciatas). Maiores de 30 
anos. Votavam as leis propostas pela Gerúsia. 
Éforos – 5 magistrados eleitos anualmente. Responsáveis pela 
distribuição das terras, o sistema educacional e as finanças 
públicas. Tinham poder de vetar leis.  

 

5. Ser homem, maior de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense.  

 

6. Pela lei seria possível vender, alugar ou matar um escravo. 

 

7. O Senado realizava sua fiscalização através dos questores e 
cônsules, que controlavam a justiça, as questões religiosas, a 
política externa e até mesmo as finanças públicas. Os pretores 
eram responsáveis por aplicar a justiça. Os censores faziam o 
censo e indicavam possíveis ditadores para aprovação do Senado. 

 

8. Clóvis fundou o reino Franco ao consolidar a presença daquele 
povo germânico na Gália. Ele dizia ser descendente do lendário 
guerreiro Meroveu. Por esse motivo, fundou a dinastia 
merovíngia. Travou uma série de batalhas contra os hunos e 
outros povos germânicos. Clóvis se converteu ao cristianismo e 
iniciou a conversão do povo franco à religião cristã.  

 

9. A crença monoteísta e uso de um livro sagrado.  

 

10.  

a) Maomé pregava o monoteísmo e o fim do culto aos 
ídolos. Meca era um centro comercial e religioso. A 
perda do sentido religioso da cidade causaria perdas 
econômicas importantes aos coraixitas.  

b) A crença monoteísta. 

c) Hégira. 

 

11. Germânico: Comitatus, Beneficium, leis orais, economia 
agropastoril, trocas “in natura”. Romano: Religião Cristã, Ideal de 
nobreza, organização política, economia agrícola. 

 

12. O clero, que deveria cuidar das almas e garantir a salvação; a 
nobreza, lutar e defender os cristãos; os camponeses ou servos, 
que trabalhavam para alimentar a todos. 

 

 


