Pergunta

Tipo de
pergunta

Níve
l

Opções

Respostas Corretas

1

1 - As características
geográficas da Grécia
dificultavam a prática
da agricultura.

Sim/Não

1

Verdadeiro; Falso

Verdadeiro

2

2 - A partir do séc. X a.
C. começaram a surgir
as primeiras cidadesestado gregas.

Sim/Não

1

Verdadeiro; Falso

Falso

3

3 - O relevo montanhoso da Sim/Não
Grécia foi um importante
fator para a constituição de
cidades-estado.

1

Verdadeiro; Falso

Verdadeiro

4

4 - A principal característica Sim/Não
das cidades-estado era a
sua autonomia.

1

Verdadeiro; Falso

Verdadeiro

5

5 - Atenas era uma
cidade- estado localizada
na ilha de Creta, a sul do
mar Egeu.

1

Verdadeiro; Falso

Falso

6

6 - Como se chamava a
Texto
praça pública onde
habitualmente
se encontravam os cidadãos.

1

Ágora

7

7 - Como se chamava a
Texto
zona mais elevada da
cidade, onde se construíam
os principais templos.

1

Acrópole

8

8 - Na Eclésia os
cidadãos... (Escolhe a
opção correta)

1

Sim/Não

Escolha múltipla

julgam crimes de homicídio.;
D
julgam os casos comuns.;
presidem aos tribunais.; votam as
leis.; preparam as leis.

9

9 - Na Eclésia os
cidadãos... (Escolhe a
opção correta)

Escolha múltipla

1

decidem a guerra e a paz.;
presidem aos tribunais.;
preparam as leis.

A

10

10 - A Eclésia ou
Assembleia Popular fazia
parte do... (Escolhe a
opção correta)

Escolha múltipla

1

poder legislativo.; poder
executivo.;
poder judicial.

A

11

11 - O poder executivo na
Grécia Antiga era
assegurado...(Escolhe a
opção correta)

Escolha múltipla

1

pelos 500 buletas da Bulé.;
B
pelos 10 estrategas dos
Magistrados.; pelos
6000 juízes do Helieu.; pelos
juízes do Areópago.; pelos
cidadãos da Assembleia Popular.

12

12 - A partir do século VIII Texto
a.C. os Gregos
aventuraram- se no mar e
expandiram o seu território.
Que nome se dá a uma
nova cidade fundada pelos
gregos à semelhança da
sua metrópole.

1

Colónia

13

13 - A Grécia Antiga era
constituída por
numerosas cidadesestado independentes.
Para os Gregos era
essencial uma cidadeestado possuir...

Texto

1

14

14 - Quem eram os
grupos sociais da
sociedade ateniense?

Texto

1

Um governo próprio, leis
próprias e um exército
para proteção. A cidadeestado era formada pela
zona rural e o centro
urbano era constituído
pela ágora e acrópole.
Cidadãos, Metecos.
Escravos e Familiares dos
cidadãos.

15

15 - Os cidadãos
atenienses... (Escolhe a
opção correta)

Escolha múltipla

1

16

16 - Justifica a afirmação:
"Os gregos eram
politeístas".

Texto

1

Acreditavam em vários
deuses, seres imortais
com poderes
sobrenaturais.

17

17 - Indica a festa religiosa Texto
na qual participavam gregos
de todas as cidades em
honra do deus Zeus.

1

Jogos Olímpicos

realizavam os trabalhos mais
pesados e eram considerados
objetos.;
estavam impedidos de adquirir
casas e terras e de exercer
política.; tinham direitos políticos
e eram homens livres.

C

18

18 - Diz o que entendes
por democracia.

19

19 - A democracia ateniense Escolha múltipla
era imperfeita. (Escolhe as 3
opções corretas que
justificam esta afirmação)

Texto

Regime politico no qual os
cidadãos exercem poder
político no seu território,
governando, diretamente
ou através de
representantes eleitos por
si.

1

1

Atenas era uma cidade
imperialista.; Alguns homens e
mulheres podiam participar na
política.; Praticava-se o
ostracismo.; Atenas não usava
trabalho escravo.; Atenas
usava trabalho escravo.

A/C/E

2

