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 Resolva a cruzadinha

1. O maior dos três mares que banham as regiões gregas. 
2. Nome do mar que os aqueus, antepassados dos gregos, 

navegaram para atingir Tróia, na Ásia Menor. 
3. Nome grego para as comunidades independentes que 

tinham suas próprias leis e governantes. 
4. Poeta grego a quem se atribui a autoria da Ilíada

e da Odisseia. 
5. Obra atribuída a Homero que relata a Guerra de Troia. 
6. Cidade-Estado grega cuja posição geográ�ca favoreceu um 

intenso comércio no mar Mediterrâneo, através de seu 
porto Pireu, e desenvolveu uma poderosa marinha. 

7. Cidade-Estado grega localizada no interior da península do 
Peloponeso, que desenvolveu uma economia mais fechada, 
e se tornou uma força militar terrestre. 

8. Principal assembleia em Atenas que reunia todos os cidadãos 
para discutir e deliberar os assuntos da cidade. 

9. Característica da democracia ateniense que a diferencia da 
democracia atual na qual elegemos representantes do povo. 

10. Grupo social em Atenas antiga que, apesar de livre e 
de família ateniense, não tinha direitos políticos. 

11. Legislador ateniense que realizou importante reforma 
política para a instituição da democracia ampliando a 
participação política dos cidadãos. 

12. Estratego ateniense sob cuja liderança ocorreu o 
apogeu da democracia, do poderio militar e da cultura 
e arte atenienses. 

13. Característica do regime político de Esparta que a 
diferenciava de Atenas.

14. Assembleia dos cidadãos espartanos com mais de 30 
anos e serviço militar completo. 

15. Característica do modo de vida da mulher espartana e 
que não existia em Atenas. 

16. Grupo social numeroso em Esparta, sem direitos, 
submetidos pelos espartanos e considerados servos 
do Estado. 
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IDADE MÉDIA – CIDADES E COMÉRCIO 

Professor (a)AnoAluno (a)

1

11

6

9

5 3

4

2

16

10

7

15

12

5

13

14

8

www.ensinarhistoriajoelza.com.br

 Resolva a cruzadinha

1. O maior dos três mares que banham as regiões gregas. 
2. Nome do mar que os aqueus, antepassados dos gregos, 

navegaram para atingir Tróia, na Ásia Menor. 
3. Nome grego para as comunidades independentes que 

tinham suas próprias leis e governantes. 
4. Poeta grego a quem se atribui a autoria da Ilíada

e da Odisseia. 
5. Obra atribuída a Homero que relata a Guerra de Troia. 
6. Cidade-Estado grega cuja posição geográ�ca favoreceu um 

intenso comércio no mar Mediterrâneo, através de seu 
porto Pireu, e desenvolveu uma poderosa marinha. 

7. Cidade-Estado grega localizada no interior da península do 
Peloponeso, que desenvolveu uma economia mais fechada, 
e se tornou uma força militar terrestre. 

8. Principal assembleia em Atenas que reunia todos os cidadãos 
para discutir e deliberar os assuntos da cidade. 

9. Característica da democracia ateniense que a diferencia da 
democracia atual na qual elegemos representantes do povo. 

10. Grupo social em Atenas antiga que, apesar de livre e 
de família ateniense, não tinha direitos políticos. 

11. Legislador ateniense que realizou importante reforma 
política para a instituição da democracia ampliando a 
participação política dos cidadãos. 

12. Estratego ateniense sob cuja liderança ocorreu o 
apogeu da democracia, do poderio militar e da cultura 
e arte atenienses. 

13. Característica do regime político de Esparta que a 
diferenciava de Atenas.

14. Assembleia dos cidadãos espartanos com mais de 30 
anos e serviço militar completo. 

15. Característica do modo de vida da mulher espartana e 
que não existia em Atenas. 

16. Grupo social numeroso em Esparta, sem direitos, 
submetidos pelos espartanos e considerados servos 
do Estado. 


