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A CULTURA DA ÁGORA 

(EXERCÍCIOS) 
 
 

Grupo I 
 

NOTE BEM: Leia com atenção as páginas 32 e 33 do seu Manual antes de responder. 
 

I.1. Indique as datas de nascimento e de morte de Péricles. 

I.2. Identifique a origem social de Péricles.   

I.3. Clístenes foi tio-avô de Péricles. Procure na pág. 23 do seu Manual o papel que aquele familiar teve na história política 

de Atenas e registe-o. 

I.4. Identifique o cargo político que Péricles ocupou e as funções que lhe cabiam. 

I.5. Enuncie os objectivos políticos de Péricles.   

I.6. Identifique os autores das críticas maliciosas dirigidas a Péricles. 

I.7. Identifique as três grandes medidas que Péricles tomou no comando de Atenas.   

I.8. Explique os mecanismos em que assentava a participação efectiva dos cidadãos atenienses na vida política da sua 

cidade. 

I.9. Identifique as limitações à democracia ateniense e o facto histórico que está na sua origem.   

I.10. Indique a grande obra civil que Péricles promoveu em Atenas.   

I.11. Identifique as quatro virtudes que o historiador Tucídides atribuiu a Péricles. 
  

 

Grupo II 
 

NOTE BEM: Leia com atenção as páginas 72 e 83 do seu Manual antes de responder. 

 

II.1. Relate as histórias do friso das Panateneias, no Pártenon, e do de Atena Niké. 

II.2. Explique de que modo os templos Parténon e Atena Niké representam o ideal estético do pensamento e da arte gregas. 

 
 

Grupo III 
 

NOTE BEM: No seu manual, leia as páginas 34 e 35 referentes à Batalha de Salamina e as páginas 78 a 83 que relatam o 

diálogo entre o Coro e Xerxes da tragédia Os Persas. Consulte a Internet. 

 

III.1. Crie um perfil pessoal para Xerxes. 

III.2. Saliente o papel do coro no desenrolar da peça. 

III.3. Justifique a derrota dos Persas. 

III.4. Explicite as funções do teatro na Grécia Antiga. 
 

 

Grupo IV 
 

NOTE BEM: Consulte as páginas 24 a 27 do manual. 

 

IV.1. Imagine-se em plena ágora, rodeado de amigos ou família, e invente um diálogo sobre a vida na pólis grega. 

 

Bom Trabalho! 
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