
Roteiro de estudos – 6º ANO 

  

1)Na Grécia Antiga, a cada quatro anos era feita uma competição esportiva que unia todos os povos gregos. Assinale a 

seguir a opção que define corretamente o nome e as características desse evento.  

a)Eram as olimpíadas, na qual competiam atletas gregos do sexo masculino. 

b)Tratava-se das espartanas, competições para os atletas gregos homens. 

c)Esse evento acontecia em Atenas, por isso chamava-se jogos de Atenas. 

d)Tal evento se chamava olimpíadas, e permitia a participação de atletas de ambos os sexos. 

e)O evento se chamava Copa da Grécia, reunindo todos os atletas gregos. 

2) Quais são as característica para que uma pessoa fosse considerada cidadã na Grécia Antiga? 

3) Levando em conta que: 

 os metecos eram os estrangeiros, que se dedicavam ao comércio em Atenas; 

 os cidadãos de Atenas eram conhecidos como eupátridas e os de Esparta eram os espartanos; 

 os periecos eram homens livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato em Esparta; 

 Atenas possuía em torno de 200 mil escravos; 

 os hilotas eram os servos em Esparta  

 

Construa duas pirâmides: 

5)Na Grécia antiga as cidades organizavam-se de uma forma diferente de hoje em dia, sabendo que Esparta e Atenas 

foram as Principais Cidades-estados gregas explique quais as diferenças entre elas. 

6)Atenas e considerado o berço da democracia .Explique como funcionava a democracia ateniense: 7)O que eram os 

genos? 

8)No período em que Atenas atingiu seu auge, foi criado um órgão que era responsável por votar leis e também como o 

dinheiro público deveria ser gasto. Sabemos que esse órgão era composto por todos os cidadãos, qual era o nome desse 

órgão? 

6)Qual a importância da filosofia grega? 

7)Explique o a eram os mitos? 

Leia as frases abaixo: 

I)     “Governo de poucos geralmente dos que eram donos das terras.” 

II)   “Governo de um homem que assumia o poder pela força. Na maioria, frequentemente era apoiado pela 

aristocracia.” 

III) Sistema em que todos os cidadãos tomavam parte na elaboração das leis. Mulheres, crianças e escravos não eram 

considerados cidadãos.” 

 

A partir dos fragmentos anteriores assinale a alternativa CORRETA: 



 

A)   II e III correspondem respectivamente à Tirania e à Oligarquia. 

B)   I e III correspondem respectivamente à Democracia e Monarquia. 

C)   I e III correspondem respectivamente à Oligarquia e à Democracia. 

D)   II e III correspondem respectivamente à Aristocracia e à Tirania. 

 

8)Um dos vestígios históricos mais significativos do mundo Grego são os escritos de Homero. Descreva as histórias da 

Ilíada e da Odisseia. 

9) A disputa pela supremacia do mundo grego fez com que duas grandes cidades entrassem em conflito. Aponte quais 

eram estas cidades e descreva a Guerra Peloponeso 

10) O teatro foi uma das maiores criações dos gregos antigos, e sua influência permanece até os dias atuais. 

O teatro era composto basicamente de dois gêneros 

( ) a canção e interpretação 

( ) a tragédia e a comédia 

( ) a brincadeira e a tragédia 

( ) a comédia e a canção 

 

 

Roma Antiga 

1. Quais os três períodos da História de Roma?   

2. Para explicar sobre a origem de Roma Antiga existe duas versões? Quais são e as explique?   

3. Como estava composta pirâmide social da social da Roma Antiga na época da Monarquia? 

4. Com as conquistas romanas mudanças significativas em Roma. Quais foram elas?  

5.. Complete:  

a) Quem foi derrubado em 509 a.C., pelos patrícios ________________________;  

b) Quem presidia o Senado Romano __________________  

c) Quem elegia os questores e edis ___________________________;  

d) Quem era excluído da politica romana _____________ e __________________;  

e) Irmãos que lutaram pela Reforma Agrária ______________ e __________________. 

6. Faça a correção destas frases: 



a. A maioria da população de Roma Antiga  era formada pelos Patrícios. 

_____________________________________________________________________________ 

b. Na monarquia romana o cargo do rei era hereditário. 

_____________________________________________________________________________ 

c. Os Cônsules eram eleitos pela Assembleia das tribos. 

_____________________________________________________________________________ 

d. Pela Lei Licínia-Séxtia os plebeus podiam se casar com os patrícios  

_____________________________________________________________________________ 

e. Os Romanos passaram a dominar o Mar Mediterrâneo após dominar os persas 

_____________________________________________________________________________ 

7. Em quais condições alguém se tornava escravo na Roma antiga? 

8.Roma e Cartago pegaram em armas e foram a guerra. Qual o motivo das Guerras Púnicas?    

9. Quais principais causas do conflito entre patrícios e plebeus?  

10. O que significa afirmar que a sociedade Romana estava organizada pela Pater família? 

11. O que foi a Pax Romana? 

 


