
História, 7.º ano 

Correção do teste de 13 de fevereiro de 2012 

1.1 – 1 – Grécia Continental; 2-Mar Egeu; 3-Grécia asiática; 4-Mar Jónico; 5-Mar Mediterrâneo 

1.2 – As características naturais da Grécia que favoreceram o desenvolvimento do comércio foram a 

existência de uma costa muito recortada e bons portos naturais. 

1.3 – Uma cidade-estado é uma cidade com governo e leis próprias e politicamente independente de 

outras cidades. 

1.4 – Na parte alta das cidades gregas ficava localizada a acrópole onde se localizavam os edifícios 

religiosos; na parte mais baixa ficava a ágora, a praça pública, um dos espaços mais concorridos e 

animados. 

1.5 – Uma colónia é uma cidade fundada por uma cidade-estado, com as quais mantém laços comerciais 

e religiosos. 

1.6 - O grupo social ateniense referido no texto são os metecos. 

1.7 – Os metecos dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. 

1.8 – Para se ser cidadão era necessário ser-se homem livre com mais de 18 anos, com serviço militar 

cumprido e filho de pais atenienses. 

1.8 – Relativamente aos homens, as mulheres eram discriminadas, pois viviam na dependência do 

homem (do pai até casar, do marido depois de se casar), não podiam participar na vida pública ou 

cultural da cidade na vida pública e não tinham direitos políticos e passavam a maior parte do tempo 

numa parte especial da casa: o gineceu, onde se entregava às lides domésticas e cuidava dos filhos. 

2.1 – O regime político representado no esquema é a democracia. 

2.2 – A Assembleia formada por todos os cidadãos chama-se Eclésia. 

2.3 - A democracia ateniense era uma democracia direta porque todos os cidadãos participavam 

diretamente na aprovação das leis e nos órgãos políticos da pólis, sem o recurso a representantes. 

2.4 – Sim, porque havia a escravatura (que contraria a igualdade de direitos), as mulheres, os metecos e 

os escravos não tinham direitos políticos, havia limites à liberdade de expressão, como testemunha a 

prática do ostracismo, um castigo aplicado aos cidadãos que consistia no exílio por 10 anos, e, ainda, a 

condenação à morte, e ainda o facto de Atenas ter imposto a sua supremacia económica e política sobre 

os seus aliados da Liga de Delos, exercendo um imperialismo marítimo no mar Egeu. 

3.1 – A frase significa que os deuses tinham características que estavam vedadas aos homens, como o 

facto de serem imortais e poderem mudar de forma. 

3.2 - «a distância entre os deuses e os homens não exclui a existência de uma certa semelhança entre 

eles» 

3.3 

1 Zeus - B. Pai dos deuses 

2 Hera - D. Esposa de Zeus 



3 Apolo - C. Deus do sol e das artes 

4 Poseidon - F. Deus dos mares 

5 Afrodite - A. Deusa da beleza e do amor 

6 Artemisa - E. Deusa da caça e da floresta. 

7 Deméter - G. Deusa das colheitas. 

8 Atena . H. Deusa da sabedoria e da justiça 

9 Hefesto – L. Deus do fogo. 

10 Hermes - I. Mensageiro dos deuses 

11 Dioniso - J. Deus do vinho. 

12 Ares – M. Deus da guerra 

13 Hades - K. Deus do mundo inferior e dos mortos 

 

3.4 – O conjunto de histórias que os Gregos inventaram sobre os deuses chama-se mitologia 

3.5 – Hércules e Ulisses são exemplos de dois heróis gregos 

3.6 – A manifestação artística dos gregos a que se refere a imagem é o teatro. 

3.7- Os dois géneros teatrais criados pelos gregos foram a comédia e a tragédia. 

3.8 

a) Teatro (comédia) - Aristófanes 

b) Teatro (tragédia) - Ésquilo 

c) Poesia -  Homero  

d) História  - Heródoto 

e) Filosofia - Sócrates 

f) Matemática  - Pitágoras 

g) Medicina  - Hipócrates 

 

3.9. Os jogos olímpicos iniciaram-se em 776 a.C. Eram uma cerimónia religiosa e realizavam-se em 

Olímpia  de 4 em 4 anos e duravam 5 dias. Participavam atletas de toda a Grécia. 

O seu vencedor ganhava uma coroa de louros e era considerado um herói. 

3.10. A – Luta; B – Corrida; C – Lançamento do disco; D – Salto em comprimento 

3.11 

1- Capitel 

2 – Fuste 

3 – Coluna 

4 – Base 

3.12 – O estilo da arquitetura grega representado na imagem ao lado é o estilo jónico 

3.13 

a. Decoração muito abundante – Estilo Jónico 

b. Capitel com forma de sino invertido, decorado com folhas de acanto – Estilo coríntio 

c. Capitel em forma de volutas enroladas em espiral – Estilo Jónico 

d. Coluna sem base – Estilo dórico 

e. Coluna assenta numa base – Estilo Jónico e Estilo coríntio 

f. Fuste robusto e com caneluras em aresta viva – Estilo dórico 

g. Fuste mais longo e delgado, com caneluras semicilíndricas – Estilo Jónico 

h. Capitel muito simples e geométrico – Estilo dórico 

 


