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ATIVIDADES 
 
1. São características do Bioma Pantanal Matogrossense: 
 
(A) arbustos de pequeno porte, aves como tuiuiús e cupinzeiros que servem de alimentos para os tamanduás. 
(B) densa vegetação, com vários animais e abundância de água doce e luz solar. 
(C) zona úmida e alagadiça, berço do jacaré e das aves que dependem da mistura da água doce com a água 

salgada. 
(D) rede de rios, berço dos tuiuiús e capivaras, da mata ciliar e dos jacarés que dependem do nível das águas 

doces, o qual se modifica ao longo dos meses. 
 

2. Leia a tirinha a seguir: 

 
 
A tirinha apresenta uma minhoca e um gato. Esses animais são 
 
(A) produtores e decompositores, respectivamente, e não fazem parte da mesma teia alimentar. 
(B) decompositores e não podem fazer parte da mesma cadeia alimentar. 
(C) decompositores e podem fazer parte da mesma teia alimentar. 
(D) consumidores e podem fazer parte da mesma cadeia alimentar 
Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/DLFE-200911.pdf/1.0>. Acesso em: 05 jun. 2018 (adaptado). 
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3. Nos ambientes naturais, há produtores, consumidores e decompositores que estão em interação 

permanente. 

                           
Analise o esquema e marque a alternativa correta. 
 
(A) 1 - Decompositores, 2 - Produtores e 3 - Consumidores. 
(B) 1- Produtores, 2 - Consumidores e 3 - Consumidores. 
(C) 1 - Consumidores, 2 - Decompositores e 3 - Produtores. 
(D) 1- Decompositores, 2 - Consumidores e 3 - Produtores. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/DLFE-200911.pdf/1.0>. Acesso em: 05 jun. 2018.  

 
4. Assinale a alternativa que apresenta características da Floresta Amazônica. 
 
(A) Localizada principalmente em altitudes, apresenta regiões úmidas e temperatura média em torno de 
21ºC. 
(B) Possui árvores com pinhas, em cuja sombra outras árvores, como a imbuia e o cedro, vivem e das quais 
se alimentam as aves e outros animais. 
(C) Está localizada na região nordeste e é dominada pelas palmeiras de babaçu e buriti, de onde se extraem 
óleos, fibras e glicerina. 
(D) Possui o maior rio brasileiro, com inúmeras espécies de seres vivos, altas temperaturas médias, umidade 
elevada, chuvas intensas ao longo do ano e exuberância das árvores. 

Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/969240/DLFE-200911.pdf/1.0>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
5. Localizado principalmente na Região Centro-Oeste, esse bioma é caracterizado pela presença de pequenos arbustos 
e árvores retorcidas, com cascas grossas e folhas recobertas por estruturas semelhantes a pelos. Solo deficiente em 
nutrientes e com alta concentração de alumínio.  
Marque a alternativa que corresponde ao bioma que apresenta as características descritas. 
 
(A) Mangue  
(B) Caatinga  
(C) Campos  
(D) Cerrado  

Disponível em: <http://www.eja.educacao.org.br/bibliotecadigital/cienciasnatureza/apoio/Apoio %20ao%20Aluno/Exercitando_ 
Ci%C3%AAncias/Exercitando_Ci%C3%AAncias_Ecossistemas_Ter_Brasil.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 
6. Observe a seguir os componentes de um ecossistema. 

 

sapos

solo

rãs

parasitas

água

ar

moscas

plantas

lama
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Complete o quadro listando os componentes bióticos e abióticos do ecossistema mencionado. 
 

Componentes Bióticos Componentes abióticos 

  

  

  

  

 
7. São exemplos de fatores abióticos em um ecossistema: 
(A) minhocas, sapos e cobras. 
(B)  plantas, peixes e água. 
(C) ar, luz e rochas. 
(D) pássaros, temperatura e árvores. 
 
8. Os meios abióticos correspondem aos fatores não vivos dos ecossistemas. Qual das alternativas 
compreende fatores abióticos do ecossistema marinho? 
 
(A) A água, as rochas, a temperatura. 
(B) As tartarugas, os corais, os peixes. 
(C) Os crustáceos, os mamíferos marinhos, os moluscos.  
(D) As algas, os microrganismos, as ostras.  

Disponível em: <http://www.omelhordabiologia.com.br/2010/02/trabalho-de-ciencias.html> Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
9. “Em determinada região temos muitas plantas que produzem frutos. Certos insetos adoram sugar o líquido 
doce contido nesses frutos. Por sua vez, determinadas aves gostam de se alimentar desses insetos. Todos 
vivem numa região de alta temperatura, com poucas chuvas e solo bem arenoso.”  
Observe que o texto apresenta palavras sublinhadas. Separe-as em dois grupos: fatores bióticos e abióticos.  
 
FATORES ABIÓTICOS:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
FATORES BIÓTICOS: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Disponível em: <http://www.omelhordabiologia.com.br/2010/02/trabalho-de-ciencias.html>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://meuip.co/


4 
 

 
10.Identifique os componentes de uma comunidade no ecossistema ilustrado. 
 

 
a) Produtor: ________________________________________ 
b) Consumidor primário: ________________________________________ 
c) Consumidor secundário: ________________________________________ 
d) Consumidor terciário: ________________________________________ 

Disponível em: <http://www.klickeducacao.com.br/simulados/simulados_mostra/>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
11. Observe a cadeia alimentar e responda. 
 
algas  ---->  microcrustáceos  ---->  peixe  ----> homem 
 
a) Qual é o ser produtor dessa cadeia alimentar? Justifique. 
b) Qual a posição que o ser humano ocupa nessa cadeia alimentar 

Disponível em: <http://www.klickeducacao.com.br/simulados/simulados_mostra/>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
12. (FUVEST-SP) Que tipos de organismos devem estar necessariamente presentes em um ecossistema para 
que ele se mantenha?  
 
(A) Herbívoros e carnívoros.  
(B) Herbívoros, carnívoros e decompositores.  
(C) Produtores e decompositores.  
(D) Produtores e herbívoros.  
 
 
13. (UERJ- adaptado) Dentre os seres abaixo relacionados, aqueles que devolvem a matéria à sua expressão 
mais simples, para reiniciar o ciclo, são os 
 
(A) produtores. 
(B) herbívoros. 
(C) decompositores. 
(D) consumidores de 3º ordem. 

http://2.bp.blogspot.com/-0GXfwPrQWsU/VQdLX2iR5CI/AAAAAAAABp0/9d6hsBMo1bc/s1600/ilustra%C3%A7%C3%A3o.png
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14. São esquematizadas cadeias alimentares com os elementos a seguir: INSETO, PLANTA, PÁSSARO, COBRA. 
A forma correta da representação de uma cadeia alimentar com estes elementos, é 
 
(A) planta ----> inseto ------> pássaro ------> cobra  
(B) planta -----> pássaro -------> cobra ------> inseto 
(C) inseto ------> pássaro ------> planta ------> cobra 
(D) cobra ------> pássaro ------> inseto -------> planta 

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13877382>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

15. Analise a cadeia alimentar a seguir:  
 

Grama ----> gafanhoto ------> aranha ------> sapo -----> cobra ------> gavião 
 
Os seres vivos que ocupam os níveis tróficos de consumidor primário, consumidor quartenário e produtor 
são, respectivamente 
 
(A) gafanhoto, cobra, grama.  
(B) aranha, grama, pássaro.  
(C) gafanhoto, cobra, sapo.  
(D) gavião, grama, cobra.  

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13877382>. Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado). 

 
 
16. Analise a teia alimentar a seguir: 
 

 
 
Dentro desta teia alimentar, o lagarto é considerado 
 
(A) consumidor primário apenas.  
(B) consumidor secundário apenas.  
(C) consumidor primário e secundário.  
(D) consumidor terciário e quaternário.  

Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/13877382> Acesso em: 06 jun. 2018 (adaptado).  

 
17. Durante a estação seca em diversas regiões brasileiras ocorrem queimadas, que podem provocar a 
destruição da vegetação natural, ocasionando o desequilíbrio neste ecossistema. Em seguida, os vegetais 
começam a brotar novamente.  
Este processo recebe o nome de  
 
(A) sucessão secundária. 
(B) comunidade clímax. 
(C) sucessão primária.  
(D) sucessão terciaria. 
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18. Observe as figuras.  

A  

Disponível em: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-
833707468-vitoria-regia-30-sementes-manual-de-cultivo-mudas-

_JM>. Acesso em: 14 jun. 2018. 

 

B 

Disponível em: <http://clikaki.com.br/principais-caracteristicas-
do-cerrado-brasileiro/>. Acesso em: 14 jun. 2018 

 
 
 

 

C 

Disponível em: <http://ecopan.sites.ufms.br/>. Acesso em: 14 
jun. 2018. 

 

 

D 

Disponível em: 
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria 

/detalhe.php?foto=662&evento=7>. Acesso em: 14 jun. 2018. 

 
De acordo com sua observação, o Cerrado é representado pela letra 
 
(A) A. 
(B) B. 
(C) C. 
(D) D.  
 
19. Como podemos identificar a extinção de uma espécie animal ou vegetal? 
 
20. Alguns dos animais que correm o risco de extinção no bioma Cerrado são: a onça-pintada, a jaguatirica, 
o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a águia-cinzenta, o gato-maracajá, o gato-do-mato 
pequeno, o cachorro-do-mato-vinagre, dentre outros. 
Cite as principais causas de extinção dessas espécies. 
 

21. Infelizmente, o Cerrado vem sofrendo com a destruição antrópica e o avanço das fronteiras agrícolas. 
Neste sentido, diversos animais que vivem nesse bioma estão ameaçados de extinção, a exemplo do  
 
(A) urubu. 
(B) pardal. 
(C) lobo-guará. 
(D) tatuzinho de jardim. 
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ATIVIDADES 

Observe o mapa e responda as atividades 1 e 2. MATERIAL DO PROFESSOR 
 

 
 

Disponível em: <http://www.lago.com.br/acervo/Mapas/images/CLIMA_jpg.jpg>. Acesso em: 14 jun. 2018 (adaptado). 
 

1. Quais são os tipos de clima do Brasil? 
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2. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(A) Equatorial 

(B) Tropical 

(C) Semiárido 

(D) Tropical Atlântico 

(E) Subtropical 

(       ) Clima predominante nas porções do território brasileiro situadas 
ao sul do Trópico de Capricórnio, na Zona Climática Temperada 
do Sul. Inclui os estados da Região Sul e parte de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul. A temperatura média é de 18 °C, 
considerada a mais baixa do país. As chuvas são regulares e bem 
distribuídas. O verão é quente e o inverno é bastante frio, sendo 
comum a ocorrência de neve ou geada em determinados lugares. 

(       ) Presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do 
Norte, no Nordeste, ao Paraná, no Sul. A temperatura é elevada, 
por volta de 25 °C. As chuvas, regulares e bem distribuídas, são 
mais intensas no Sul e no Sudeste durante o verão e no Nordeste, 
durante o inverno. 

 (       ) Abrange os estados das Regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e 
Sudeste. Apresenta duas estações bem definidas: inverno (seco) 
e verão (chuvoso). A temperatura média varia entre 18 °C e 28 
°C. 

(       ) Clima predominante na região Amazônica, abrange a região 
Norte e porções dos estados de Mato Grosso e Maranhão. A 
temperatura média anual é elevada, variando entre 25 °C e 27 °C, 
com chuvas durante todo o ano e alta umidade do ar. 

(       ) Predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada, com 
média de 27 °C, e as chuvas são escassas e irregulares. Essas 
características, além da falta de políticas públicas (construção de 
reservatórios de água), dificultam o desenvolvimento das 
atividades agrícolas. 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/tipos-de-clima-no-brasil.htm>. Acesso em: 14 jun. 2018 (adaptado). 

 
3. Dentre as alternativas abaixo, todas representam um exemplo de como o clima influencia as vegetações e 
os solos, EXCETO. 
 
(A) Solos rasos na região do semiárido nordestino. 
(B) Solos pobres e arenosos em regiões de desertos. 
(C) Formação espinhosa em cactos para retenção de água em climas secos. 
(D) Galhos retorcidos nas árvores do Cerrado para facilitar a evapotranspiração. 

 
 

Leia o texto e responda as atividades 4 e 5. 
 

“Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual vivemos, sobre o qual 
construímos cidades e estradas, vemos que ela apresenta formas variadas. Ao conjunto de formas variadas 
da superfície da Terra damos o nome de relevo. 

Podemos afirmar que o relevo é o modelado da superfície terrestre. Por quê? Porque ele é 
constituído de áreas mais altas, áreas mais baixas, terras planas, terras acidentadas, que modelam, isto é, 
dão forma à paisagem da superfície terrestre”. 

VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: Editora Ática, 2012. p.184. 
 

4. Os desníveis superficiais que caracterizam o relevo ocorrem por dois tipos de processos que ocasionam a 
sua constante transformação. Cite-os. 
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5. Apresente uma ocorrência referente a cada um dos processos de transformação do relevo (interno e 
externo). 
 

6. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) As cadeias montanhosas encontram-se, geralmente, nas mais recentes formações geológicas. 
(B) Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas. Podem apresentar 

composições cristalinas, sedimentares e basálticas. 
(C) A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de absoluta, mas acima do nível do mar e 

abaixo da região de entorno, é chamada de relativa. 
(D) Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em 

menor grau em comparação com as demais formas de relevo. 
 
Observe a imagem e responda a atividade 7. 

 
 

DINIZ, Amarildo. Geografia 6 Ano. 1 ed. São Paulo: IBEP, 2012, p. 144 (adaptado). 
 

7. A imagem aborda as grandes unidades de relevo. Assim, os pontos A, B e C representam respectivamente. 
 
8. Cite as palavras correspondentes aos conceitos geográficos e localize-as no caça-palavras.  
 
a. superfície com maior altitude onde predomina a erosão.  
 
b. superfície muito rebaixada por erosão.  
 
c. superfície onde predomina a sedimentação.  
 
d. problema ambiental que prejudica a agricultura.  
 
e. problema ambiental que ocorre em encostas íngremes desmatadas e com urbanização desordenada. 
 

A B P C D E F G H I 

P O L Q E C D U X J 

P L A N A L T O B O 

W Z N C S A C V M B 

Z Y Í A T B D X A E 

X E C O U C D Z I O 

O J I J V D E H U B 

K D E P R E S S Ã O 

M N C J X E L X Z O 

A O B L Z F I Y R M 

K Z E M A G Z C U N 

O U F N B M A D Z J 

P B B O H N M A S B 
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L J G P I O E Z O U 

A M H Q J P N A O C 

N C I R L Q T D I J 

O E R O S Ã O R S X 

9. Ligue os tipos de erosão ao seu respectivo conceito. 
 

Erosão fluvial *  * Provocada pelos ventos. 

Erosão pluvial *  * Provocada pela água do mar. 

Erosão eólica *  * Provocada pela ação das geleiras. 

Erosão glacial *  * Provocada pela ação das chuvas. 

Erosão marinha *  * Provocada pela agua dos rios. 

 

10. Sobre o solo, responda: 
 
a. O que é solo? Onde se forma? Como é produzido? 
 
b. O que torna um solo fértil? 
 
c. Hoje, é possível tornar fértil um solo pobre? Como? 
 
d. Indique fatores que prejudicam o solo. 
 
11. O solo agricultável que permite a existência dos vegetais não deve ser confundido como o chão onde 
pisamos. A frase é falsa ou verdadeira? Explique sua resposta. 
 
Observe a imagem e responda a atividade 12. 
 

 
 
12. As minhocas representam benefícios para o solo porque 
 
(A) podem ser vendidas para servirem de iscas nas pescarias. 
(B) seus túneis dão vida ao solo, tornando-o, moradia de vários outros animais. 
(C) realizam uma verdadeira compactação do solo, favorecendo a circulação de ar. 
(D) suas fezes contribuem para a formação de húmus, matéria orgânica importantíssima para a fertilidade 
do solo. 
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13. Quais são os principais tipos de solo do Brasil? 
 
14. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

(A) Terra roxa 

(B) Massapé 
(C) Salmorão 

(D) Aluviais 

(        ) Esse tipo de solo é encontrado ao longo das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do Brasil, é constituído pela fragmentação de rochas 
graníticas e gnaisses. 

(        ) Corresponde a um tipo de solo de extrema fertilidade que detém 
uma tonalidade avermelhada. Pode ser encontrado em Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É originado a partir da 
decomposição de rochas, nesse caso de basalto.  

(        ) É um tipo de solo formado em decorrência da sedimentação em 
áreas de várzea ou vales, é possível de ser encontrado em diversos 
pontos do país. 

(        ) É um solo encontrado principalmente no litoral nordestino 
constituído a partir da decomposição de rochas com características 
minerais de gnaisses de tonalidade escura, calcários e filitos. 

 

 
15. Sobre a região em que se encontra cada tipo de solo, é correto afirmar que: 
 
(A) O Solo Salmorão é encontrado nas regiões Norte e Nordeste e é constituído por decomposição de 

calcários e basaltos. 
(B) A Terra Roxa é encontrada em Goiás, Santa Catarina e Amazonas e é constituída pela decomposição de 

rochas basálticas. 
(C) Os solos aluviais podem ser encontrados em todas as regiões do país, pois são formados a partir da 

sedimentação em áreas de várzeas ou vales. 
(D) O Solo Massapé é encontrado na região Norte do país em virtude da grande quantidade de matéria 

orgânica proveniente da Floresta Amazônica. 
 

 16. Com relação à composição dos principais solos do Brasil, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) A Terra roxa é composta por rochas basálticas. 
(B) O solo Salmorão é composto por rochas areníticas e por calcários. 
(C) A composição dos solos aluviais varia de acordo com o material de origem. 
(D) O solo massapé é composto por rochas com características minerais de gnaisses de tonalidade escura, 

calcários e filitos. 
 
Leia o texto e, responda a atividade 17.  
 

Solo bastante fértil que, por ser originado pela decomposição de basalto, adquire uma tonalidade 
avermelhada. Ele é muito encontrado em Goiás, Minas Gerais, Mato grosso do Sul e São Paulo.  
 
17. As características descritas acima correspondem a que tipo de solo brasileiro: 
 
(A) Aluviais. 
(B) Massapé. 
(C) Terra roxa. 
(D) Salmorão. 
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Observe o mapa e responda as atividades de 18 e 19. 

 
Brasil: Bacias Hidrográficas. 

 
Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-zqltwkxJ8Xk/T-

nszNJBT9I/AAAAAAAAZ5Y/4GmjOHEuboY/s1600/bacias+hidrogr%C3%A1ficas.jpg>. Acesso em: 18 jun. 2018 (adaptado). 

 
18. Qual o título do mapa? 
 
19. Identifique as bacias hidrográficas apresentadas no mapa. 
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Observe o mapa para responder a atividade 20. 
 

 
CAVALCANTI, Lana de Souza (coord. Geral); MORAIS, Eliana Marta Barbosa de; ROMÃO, Patrícia de Araújo (coord. Do 

fascículo). Bacias Hidrográficas da região metropolitana de Goiânia. Goiânia: Gráfica e Editora Vieira, LEPEG/UFG, 
2009, p. 10. 

 
20. Quais são as Bacias hidrográficas apresentadas no mapa do Estado de Goiás? 
 
Leia a música de Julinho Carvalho e responda a atividade 21. 
 

“No relevo tem planalto 
tem planície pra valer 

tem montanhas de montão 
depressão é só pra ver 

o relevo é toda forma que a Terra pode ter 
litosfera se moldando pro relevo aparecer 

forças internas e externas 
atuando sem parar 

observe que “barato” 
que a Terra vai ficar...” 

 
21. Responda. 
 
a. Escreva o trecho da música, que explica o que é relevo? 
b. Quais são os principais tipos de relevo apresentado na música? 
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ATIVIDADES 
 
Leia os quadrinhos e, a seguir, responda as atividades 1 e 2.  
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Disponível em: <https://www.oversodoinverso.com.br/turma-da-monica-dando-aula-de-cidadania/>. Acesso em: 29 maio 2018 (adaptada).  

 
A turma da Mônica está diante de um problema que deixa a todos preocupados – a bagunça no formigueiro! 
 
1. Responda as questões: 
a. O formigueiro a que estão se referindo pode ser comparado a que em nossa vida social? 
 
b. Qual é o problema do formigueiro?  
 
c. Qual seria a atitude sugerida nos quadrinhos para resolver o problema? 
 
d. Existe algum problema em sua escola ou turma que precise ser resolvido? Qual? Como sugere que seja resolvido?  
 
2. De acordo com a fala da Mônica, o que pode ser iniciada(o) na família, com amigos e vizinhos,  no bairro e na cidade?  
 
(A) Uma grande e alegre festa. 
(B) A proteção aos formigueiros.  
(C) O extermínio dos formigueiros. 
(D) A união de forças para trazer mudanças. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.oversodoinverso.com.br/turma-da-monica-dando-aula-de-cidadania/
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Observe e leia os quadrinhos para responder a atividade 3.  

 
Disponível em: <https://www.oversodoinverso.com.br/turma-da-monica-dando-aula-de-cidadania/>. Acesso em: 29 maio 2018 (adaptada). 

 

3. Depois da leitura de todos os quadrinhos das atividades anteriores, qual é o sentimento que pode preencher o balão 
em branco no quadrinho acima? 
 
(A) Amor. 
(B) Alegria. 
(C) Cidadania. 
(D) Responsabilidade.  
 
Leia o texto e responda a atividade 4.  
 

A cidadania da Grécia Antiga estabelecia os direitos dos indivíduos que viviam nas cidades. Os 
indivíduos/cidadãos eram iguais perante as leis, e considerados aptos para colaborar com os rumos da sociedade. Todos 
os cidadãos participavam diretamente das deliberações políticas do governo da polis. Desta forma, a cidadania grega se 
fundamentava nos Direitos Políticos.  

Nem todos os Homens poderiam ser cidadãos, havia restrições que reduzia a um pequeno número o privilégio, 
que, praticamente, era concebido para os proprietários de terras – homens livres para os negócios públicos. Eram 
excluídos as mulheres, escravos, crianças, velhos, comerciantes, artesãos e estrangeiros. 

Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/cidadania-na-grecia-o-coracao-da-invencao-politica/18798>. 
Acesso em: 05 jun. 2018 (adaptado). 

 
4. De acordo com o texto, a cidadania grega se estendia a/aos 
 

(A) todo homem grego que exercia direitos políticos.  
(B) proprietários de terras, homens livres para os negócios públicos.  
(C) homens e mulheres livres, aptos para colaborar com os rumos da sociedade.  
(D) todos os homens trabalhadores, que podiam deliberar sobre questões de governo. 
 
Leia o texto e responda as questões da atividade 5.  

 
O cidadão grego típico era o indivíduo do sexo masculino, adulto, em pleno exercício das obrigações militares 

(que não eram poucas!), proprietário de terras, nascido em território da cidade-Estado em questão e, evidentemente, 
de condição livre. Essas exigências deviam-se, entre outros fatores, à necessidade de que tivesse tempo de sobra para 
estar na Ágora, a fim de dedicar-se a administração da cidade, enquanto outros (escravos, por exemplo), faziam todo o 
trabalho braçal, garantindo o sustento e a prosperidade da elite cidadã. 

E hoje? As regras de cidadania variam um pouco de país para país, (...) tanto homens como mulheres são (ao 
menos legalmente), cidadãos plenos, podendo votar e ser eleitos. Além disso, profissão ou condição econômica não 
costuma ser um aspecto restritivo ao direito de cidadania, pois já vão longe, em quase toda parte, os dias do voto 
censitário. 

Disponível em: <https://martaiansen.blogspot.com/2011/09/ate-onde-sabemos-os-antigos-gregos.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.  
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5. O conceito de cidadão para os gregos era muito diverso daquele adotado nas modernas democracias. Sabendo disso 
responda: 
 
a. Quais as diferenças entre a cidadania grega e a atual? 
 
b. Por que eram colocadas exigências à cidadania grega?  
 
c.  Existem restrições à cidadania moderna? Explique.  
 
Observe as imagens e responda as questões da atividade 6.  
 
Imagem 1 

 
Disponível em:<http://obviousmag.org/filosofia_tecnologia_arte_e_pensamento/assets_c/2017/03/atenas-165792.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.  

 
Imagem 2 

  
Disponível em: 

<https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthfji9bzbAhWRvFMKHbkXDO0QjRx6BAgBEAU&url=htt
p%3A%2F%2Feticaagrandesrasgos.blogspot.com%2F2015%2F11%2Fciudadania-y-

democracia.html&psig=AOvVaw3p5YZxxlMmwFaqvNN78lSj&ust=1528301682288488>.Acesso em: 05 jun. 2018.  

 
Ambas as imagens fazem referência à vivência da democracia, a imagem 1, da democracia grega e, a imagem 2, da 
democracia atual. Entretanto, são diferentes tipos de democracia: uma direta e outra indireta ou representativa.  
 
6. Responda: 
 
a. De que forma acontecia a participação democrática na Grécia Antiga e de que forma acontece na atualidade? 
 
b. Qual o tipo de democracia na Grécia Antiga? Explique. 
 
c. Qual tipo de democracia na atualidade? Explique.  
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Leia o texto para responder a atividade 7.  
 
Partes da península Balcânica e muitas das ilhas gregas foram povoadas bem cedo, ainda [no período Neolítico]. Os 
achados das escavações arqueológicas mostram que, desde pelo menos 5000 a.C., muitas pequenas aldeias da região 
já eram tipicamente neolíticas, isto é, seus habitantes já se fixavam mais em um território, domesticavam e criavam 
animais (como cabras, ovelhas, porcos e bois), praticavam a agricultura (plantando especialmente o trigo e a cevada) e 
fabricavam utensílios de cerâmica.  

REDE, Marcelo. A Grécia Antiga. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 8.  

 
7. De acordo com o texto, desde 5000 a.C., já havia aldeias na península Balcânica e nas ilhas gregas. Quais 
características indicam que essas aldeias já eram tipicamente neolíticas? 
 
Leia o texto para responder as atividades 8 e 9.  
 

No Período Pré-homérico ocorreram as invasões dos povos arianos(indo-europeus) que, através da Península 
Balcânica, chegaram à Grécia em sucessivas vagas (ondas) de ocupação. Trata-se dos aqueus, eólios, jônios e dórios. Os 
aqueus, quando chegaram à Grécia, encontraram um povo de cultura rudimentar denominado Pelasgos, ou Pelágios, 
que foram assimilados. Em seguida, fundaram algumas cidades, destacando-se Tirinto e Micenas. Logo após, por volta 
de 1.450 a.C., dominaram a ilha de Creta, cuja cultura assimilaram. Surgiu assim a civilização creto-micênica. Porém, 
antes mesmo desse domínio sobre Creta ocorreu, por volta de 1700 a.C., a chegada dos eólios e jônios fato que 
favoreceu o aumento da população micênica, que iniciou então uma expansão marítima, durante a qual entrou em 
choque com a supremacia cretense no mar. Cnossos, a principal cidade de Creta, foi destruída. (...) A expansão micênica 
continuou pelo mar Egeu em direção ao mar Negro, onde Tróia foi destruída, como conta Homero na Ilíada. (...) Nesse 
momento máximo da expansão micênica, por volta de 1.200 a.C., já estavam ocorrendo disputas internas entre os 
micênicos. O quadro se agravou com a chegada à Grécia do grupo dório, também ariano, de nível cultural inferior, mas 
possuidor de armas de ferro. Os Dórios arrasaram Micenas e provocaram a Primeira Diáspora (dispersão) grega, em 
direção à Ásia Menor. Dentro da Grécia, então, a população passou a viver isoladamente em grupos clânicos chamados 
genos. Esse fato assinala o fim do Período Pré-homérico e o início do Período Homérico, assim chamado porque grande 
parte do que estudamos sobre esse período deve-se as obras Ilíada e Odisseia, poemas cuja autoria é atribuída a 
Homero. 

Disponível em: <http://milleniumclasse.com.br/uploads/3065norbertolistagrecia.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2018 (adaptado). 

 
8. Responda. 
 
a. De acordo com o texto, como ocorreu o povoamento da Grécia? 
 
b. Qual foi o primeiro povo ariano que chegou no território grego e de que forma ocupou esse território?  
 
9.  De acordo com o texto, a chegada dos dórios no território grego causou a 
 
(A) dominação da civilização cretense. 
(B) integração dos  micênicos com os dórios. 
(C) destruição de todos os povos que ali habitavam. 
(D) primeira Diáspora grega em direção a Ásia Menor. 
 
Leia o texto para responder a atividade 10.  
 

No momento máximo da expansão micênica, por volta de 1.200 a.C., já estavam ocorrendo disputas internas 
entre os micênicos. O quadro se agravou com a chegada à Grécia do grupo dório, também ariano (...), possuidor de 
armas de ferro. Os dórios arrasaram Micenas(...) Dentro da Grécia, então, a população passou a viver isoladamente em 
grupos clânicos chamados genos, propriedades em que uma grande família se matinha unida em torno da exploração 
econômica de uma mesma parcela de terras. Após o esplendor da civilização creto-micênica e tendo em vista a 
arrasadora invasão dos dórios, iniciou-se o Período Homérico, período este em que as cidades entraram em decadência, 
pois foram invadidas e saqueadas. Tal fato favoreceu um quadro de exôdo urbano, um processo de regressão da Grécia 
a uma organização econômica e social primitiva e rudimentar, em que a escrita desapareceu e a organização política e 
econômica enfraqueceu profundamente, em relação ao período anterior.  

Disponível em: <http://milleniumclasse.com.br/uploads/3065norbertolistagrecia.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2018 (adaptado). 
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10. Responda. 
 
a. Como se explica a origem dos genos? 
 
b. Como pode ser caracterizada a sociedade grega no Período Homérico? 
 
Leia o texto para responder a atividade 11.  
 
Após as invasões dos dórios e tendo se efetivado o processo de ruralização das sociedades gregas, os genos passaram 
a constituir a forma predominante de organização social. O genos constituía a primitiva unidade econômica, social 
política e religiosa dos gregos. Todo o grupo vivia sob a autoridade do PATER(patriarca) que, ao morrer, era sucedido 
pelo primogênito e, assim, sucessivamente. O poder político do pater advinha de ser ele o responsável pelo culto dos 
antepassados que ele realizava todos os dias, antes das refeições comuns. Distribuía justiça costumeira e comandava o 
exército do genos.   

Disponível em: <http://milleniumclasse.com.br/uploads/3065norbertolistagrecia.pdf>. Acesso em: 08 jun. 2018 (adaptado). 

 
11. De acordo com o texto os genos foi uma organização social e política 
 
(A) rural e patriarcal. 
(B) rural e matriarcal. 
(C) urbana e patriarcal.  
(D) urbana e matriarcal. 
 
Leia o texto para responder a atividade 12.  
 

A Grécia Antiga era ocupada por várias cidades autônomas, cada qual com sua própria organização social, 
religiosa, política e econômica. Os gregos atribuíam a essas cidades o nome de pólis. Dentre as mais importantes estão: 
Atenas, Esparta, Corinto e Tebas.  
 
12. Por tais características, essas cidades também foram denominadas de  
 
(A) ágora. 
(B) genos.  
(C) acrópole.  
(D) cidades-estado.  

 
Leia o texto para responder a atividade 13. 
 

[...] Cada decisão importante era tomada pelo conjunto de cidadãos que participava da Assembleia (ecclesia)) 
[...]. Nesse espaço aberto, os atenienses discutiam como administrar a pólis: em que aplicar o dinheiro, com quem 
guerrear ou fazer alianças, quais obras construir etc.  

REDE, Marcelo. A Grécia Antiga. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 25-26.  

 
13. O modelo político demonstrado no texto surgiu na Grécia Antiga na cidade-estado de Atenas que corresponde ao 
modelo de governo ateniense 
 
(A) Oligárquico.  
(B) Monárquico. 
(C) Aristocrático.  
(D) Democrático.  
 
Leia o texto para responder a atividade 14.  

A pólis era uma organização social constituída por cidadãos livres que discutiam e elaboravam as leis relativas 
à cidade. Dentro de uma pólis ficava a Ágora que era uma praça pública onde os cidadãos se reuniam para praticar o 
comércio, discutir política e fazer manifestações cívicas e religiosas.  

14. Retire do texto uma frase que estabeleça uma relação entre a formação da pólis e a cidadania. Explique sua frase.  
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Leia o texto para responder a atividade 15. 
 
 Em 594 a.C., o legislador Sólon frente a várias reivindicações populares, realizou importantes reformas sociais. 
Porém, essas reformas não foram suficientes para conter as insatisfações populares. Nesse ambiente, os tiranos, 
indivíduos que receberam o apoio das camadas populares, tomaram o poder em Atenas. O primeiro tirano de Atenas 
foi Pisístrato e, durante seu governo ampliou as reformas de Sólon, realizando uma reforma agrária em benefício dos 
pequenos camponeses. Ele rompeu a dominação das aristocracias ancestrais sobre as cidades. 
 
15. Responda. 
a. Por que os tiranos tomaram o poder em Atenas? 
 
b. O que tornou possível o governo dos tiranos? 
 
c. Qual era o governo que os tiranos estavam combatendo? 
 
Leia o texto para responde as atividades 16 e 17. 
 

Três eram as categorias em que se dividia a sociedade espartana: os homoioi (os [...] iguais); os periecos e os 
hilotas. Os primeiros eram considerados os espartanos por excelência, os cidadãos. [...] seus afazeres eram 
exclusivamente de caráter político e militar. [...] 

Os periecos [...] eram homens livres, além de agricultores, dedicavam-se à manufatura, produzindo os objetos 
necessários a todos. Em época de guerra participavam do exército. [...] 

Os hilotas [...] [eram os servos que] habitavam as terras conquistadas pelos espartanos: eram todos da mesma 
origem e, uma vez [conquistados], permaneciam juntos nos locais em que sempre moraram. [...] Os servos eram 
propriedade do Estado [...]. Frequentemente foram recrutados para servir o exército e algumas vezes depois disto 
ganharam a liberdade.   

FLORENZANO, M. B. B. O mundo antigo: economia e sociedade. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 50-52.  

 
16. Responda. 
a. O que significava dizer que os homoioi eram os iguais?  
 
b. Da forma como está descrita a sociedade espartana é possível dizer que em Esparta o governo era democrático? 

Por quê?  
 
17. Considerando as descrições de cada grupo, qual era o principal caráter da sociedade espartana? Retire do texto 

frases que demonstrem sua resposta.  
 
Leia os textos para responder as atividades 18 e 19.  
 
Texto 1 

Mulheres de Atenas (Musica de Chico Buarque de Holanda) 
 

Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas: 

(...) 
Quando eles embarcam soldados 

Elas tecem longos bordados 
Mil quarentenas (...) 

Geram pros seus maridos 
Os novos filhos de Atenas 

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45150/>. Acesso em: 05 jun. 2018 (adaptada).  
 

 
Texto 2 

As espartanas tinham o direito de possuir e administrar bens, chegando a controlar dois quintos da terra. O 
Estado se preocupava com sua educação: desde pequenas, elas aprendiam a ler, escrever, tocar música e dançar. Elas 
também recebiam treinamento físico, praticavam esportes e participavam de competições. A força física era uma das 
questões de maior relevância em Esparta, e, no caso das mulheres, o treinamento as tornava mais flexíveis e resistentes 
à dor do parto. 

Disponível em: <https://seuhistory.com/noticias/livres-e-guerreiras-assim-eram-mulheres-espartanas>. Acesso em: 05 jun. 2018 (adaptada). 
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18. De acordo com o texto responda as questões:  
a. O que faziam as mulheres de Atenas quando os homens estavam em guerra? 
 
b. Qual era a principal função social da mulher ateniense?  
 
c. Quais direitos possuíam as mulheres espartanas? 
 
d. Por que as mulheres espartanas recebiam treinamento físico?  
 
19. De acordo com os textos a principal função social das mulheres gregas era 
 
(A) gerar filhos.  
(B) administrar os bens. 
(C) realizar os trabalhos domésticos. 
(D) cuidar dos homens durante a guerra.  
 
 
Observe o mapa para responder a atividade 20.  
 

 
BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História sociedade & cidadania. Edição reformulada, 6 ano. 2 ed. São Paulo: FTD, 2012, p. 233. 

 
20. Responda:  
 
a. Explique porque o mapa recebeu o título de Império de Alexandre Magno.  
 
b. Sabendo que o helenismo foi expressão das trocas da cultura de diferentes povos com a cultura grega, de que 
forma o mapa demonstra esse fato?  
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Observe as imagens para responder a atividade 21.  
 
Imagem 1 

 
Disponível em: <https://plenasaude.com.br/a-medicina-e-sua-importancia-na-historia-humana/>. Acesso em: 11 jun. 2018. 

 
Imagem 2  

 
Disponível em: <http://www.historiajaragua.com.br/2011/10/olimpiada-da-grecia-antiga-5a-serie.html>. Acesso em: 11 jun. 2018.  

 
21. As imagens demonstram duas características culturais da Grécia Antiga e que ainda estão presentes nas sociedades 
atuais. Essas características são 
 
(A) medicina e teatro.  
(B) jogos olímpicos e teatro.  
(C) teatro e a arte da pintura. 
(D) medicina e jogos olímpicos. 

 


