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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
6º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - HISTÓRIA 

 

PROF. GABRIEL 

1. O termo Civilização Micênica ou Civilização Micénica é uma subdivisão regional e temporal da Idade do Bronze do 
Egeu também conhecido como civilização heládica, essa sofreu influência cultural de dois povos. 
a) Que povos são esses? 
________________________________________________________________________________________________ 
b) Qual foi a contribuição desses povos para a civilização Micênica? 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Os aqueus, chamados de dânaos por Homero, foram os primeiros gregos a chegarem a ocupar parte do mar 
Mediterrâneo. Eram um grupo semi-nômade de indo-europeus que, provavelmente devido a alterações climáticas na 
região de origem, migraram para onde se localiza a Grécia em busca de terras férteis por volta de 2 000 a.C. Esses 
povos desenvolveram um sistema de escrita própria ao conhecerem os cretenses. Que sistema de escrita foi esse? 
Descreva-o. 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3.   O sistema de governo espartano era constituído por: 
(    ) a. Um rei, um conselho ou Areópago, uma Assembleia do povo ou Ápela e cinco Éforos. 
(    ) b. Um rei, uma Assembleia do povo ou Ápela, um Conselho ou Gerúsia e cinco Éforos. 
(    ) c. Dois reis, um Conselho ou Gerúsia, uma Assembleia do povo ou Ápela e cinco Éforos. 
(    ) d. Dois reis, um Conselho ou Areópago, a Gerúsia e cinco Éforos. 
(    ) e. Apenas a Bulé e a Eclésia. 
 

4. O estudo do chamado Período Homérico da história da Grécia fundamenta-se em Ilíada e Odisseia, duas obras ligadas 
ao Homero, sobre isso, comente os temas centrais abordados nessas duas obras. 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

5. O termo diáspora remete ao deslocamento, normalmente forçado ou incentivado, de grandes massas populacionais 
originárias de uma zona determinada para várias áreas de acolhimento distintas. Sobre isso, qual a relação entre a 
chegada dos dórios na Península Balcânica e a Primeira Diáspora Grega? Explique. 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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6. Assinale a alternativa correta: 
 O período helenístico foi uma fase da cultura grega que correspondeu à época: 

(     ) a. Descrita por Homero em suas obras Ilíada e Odisseia. 
(     ) b. Desde a conquista de Alexandre até a dominação romana na Grécia. 
(     ) c. Em que Sócrates expôs suas doutrinas a seus discípulos prediletos: Platão e Xenofonte. 
(     ) d. Em que viveu o primeiro historiador, Heródoto. 
(     ) e. Descrita por Cícero em sua obra “De Oratore”. 
 

7. Defina os seguintes conceitos relativo a Grécia Antiga. 
 Pólis: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 Acrópole: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 Ágora:  
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

8. A conferência de Delos (476 a.C.) teve como uma de suas consequências: 
(    ) a. O aumento do poderio militar e econômico de Atenas, que passou a exercer uma hegemonia sobre os Estados 
gregos. 
(    ) b. A participação dos Estados gregos, acabando com a rivalidade entre Esparta, Negara, Corinto e Tebas. 
(    ) c. A decadência do imperialismo de Atenas, que se viu obrigada a agir em concordância com os demais aliados. 
(    ) d. O desprestígio político de Péricles, tendo em vista a liderança que Esparta exerce dentro da nova aliança. 
(    ) e. A participação dos vários Estados gregos ameaçados em sua estrutura interna pelos persas que dominavam o 
Egeu. 
 

9. Esparta ou Lacedemônia ou Lacedemónia foi uma proeminente pólis da Grécia Antiga, 
situada nas margens do rio Eurotas, na Lacônia, sudeste do Peloponeso. Ela surgiu como 
uma entidade política em torno do século X a.C., quando os invasores dórios subjugaram a 
população local. Sobre esse assunto, responda: 
a) Descreva a sociedade espartana. 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
b) Comente sobre como funcionava a educação espartana. 
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

10. Péricles, célebre orador e estadista ateniense, tornou-se ainda mais famoso por: 
(    ) a. Ser notável militar e ter vencido a batalha de Maratona. 
(    ) b. Ao lado de Pelópidas, ter afastado o perigo espartano em Leuctras. 
(    ) c. Ter dado notável desenvolvimento artístico e literário a Atenas, com dinheiro proveniente da Conf 
ederação de Delos. 
(    ) d. Ter atacado Felipe II nos célebres discursos chamados “Filípicas”. 
(    ) e. Liderar a implantação da primeira tirania ateniense. 

 

 


