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Exercícios sobre a Guerra do Peloponeso 

1- A guerra durou de 431 a.C. a 404 a.C. Ela representou: 

a)o início da democracia ateniense e o início do enfraquecimento da civilização grega 

b)o fim da democracia ateniense e o fim do enfraquecimento da civilização grega 

c)o início da democracia ateniense e o fim do enfraquecimento da civilização grega 

d)o fim da democracia ateniense e o início do enfraquecimento da civilização grega 

2- A Guerra do Peloponeso simbolizou um enfrentamento de ________________ 

contra ________________. 

a)gregos / gregos 

b)gregos / macedônicos 

c)macedônicos / orientais 

d)gregos / orientais 

3- A Guerra do Peloponeso ocorreu entre Atenas e Esparta, mas envolveu as 

demais pólis gregas. Atenas tinha o poderio marítimo, já Esparta o domínio: 

a)aéreo 

b)medicinal 

c)terrestre 

d)marítimo 

4- _______________________ vence a Guerra do Peloponeso em 404 a.C. 

a)Macedônia 

b)Esparta 

c)Tebas 

d)Atenas 

5-(FGV-SP) A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C., foi: 

a) uma guerra defensiva empreendida pelos gregos contra a invasão dos persas e a 

ameaça de perda de suas principais praças de comércio do Mar Mediterrâneo; 
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b) uma luta entre dórios e aqueus na época da ocupação do território grego que resultou 

na formação das cidades de Esparta e Atenas; 

c) uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a hegemonia da 

Confederação de Delos - liderada por Atenas - sobre o território grego; 

d) uma guerra entre gregos e romanos, pelo desejo de implantação de uma cultura 

hegemônica sobre os povos do Oriente Próximo; 

e) uma invasão do território grego pelas tropas de Alexandre - O Grande, na época de 

expansão do Império Macedônico que herdara de seu pai. 

6-(exercicios.mundoeducacao.uol.com.br) A Guerra do Peloponeso, ocorrida entre 

431 a.C. e 404 a.C., opôs diversas cidades-estados gregas em duas uniões 

beligerantes, comandadas por Esparta e Atenas, que ficaram conhecidas como: 

a) Confederação de Delos e Confederação do Equador. 

b) Confederação do Peloponeso e Confederação Itálica. 

c) Confederação Médica e Confederação de Delos. 

d) Confederação de Creta e Confederação do Peloponeso. 

e) Confederação do Peloponeso e Confederação de Delos. 

7-(exercicios.mundoeducacao.uol.com.br)A Guerra do Peloponeso (431-404 a.C.) 

acabou resultando no enfraquecimento do poderio econômico e militar das 

cidades-estados gregas que haviam hegemonizado a região oriental do 

Mediterrâneo. Esse enfraquecimento possibilitou posteriormente que os gregos 

fossem conquistados pelo: 

a) Império Macedônico. 

b) Império Persa. 

c) Império Romano. 

d) Império Egípcio. 

e) Império Cartaginês. 

8- Cite ao menos 5 consequências da Guerra do Peloponeso: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


