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ROMA 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 27 – Atividades 

 
01. Leia o texto a seguir: Foi a República Romana que primeiro uniu a grande propriedade agrícola com 

a escravidão em grupos no interior em maior escala. O advento da escravidão como um modo de 
produção organizado inaugurou — como na Grécia — a fase clássica que distinguia a civilização 
romana, o apogeu de seu poder e de sua cultura. Mas enquanto na Grécia isso havia coincidido com 
a estabilização da pequena agricultura e de um compacto corpo de cidadãos, em Roma foi 
sistematizado por uma aristocracia urbana a qual já gozava de um domínio social e econômico sobre 
a cidade. O resultado foi a nova instituição rural do latifundium escravo extensivo. A mão de obra 
para as enormes explorações que emergiam do século III a.C. em diante era abastecida pela 
espetacular série de campanhas que deu a Roma o poder sobre o mundo mediterrâneo.  

 

(ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 58.) 
 

Tendo como alvo a República Romana, assinale a alternativa correta.  
a) A desestruturação agrária em Roma, que estabeleceu sistemas de latifúndios, beneficiou os 

grupos empobrecidos, uma vez que estes podiam abandonar o campo e se estabelecer em 
cidades.  

b) Às guerras constantes ajudaram as classes dominantes da Roma republicana a desviar a atenção 
dos problemas fundiários derivados do latifundium nos séculos seguintes.  

c) Foi por meio da intervenção dos irmãos Graco que o problema da reforma agrária foi resolvido 
no século Il, pois os poderes políticos foram transplantados ao senado e, assim, Roma viu mais 
um século de paz.  

d) Os tribunos da plebe tiveram um papel importante no processo da reforma agrária romana, 
possibilitando a transformação do modo de vida de maneira a permitir que todo pequeno 
agricultor transformasse sua propriedade em um Domus.  

e) O domínio social e econômico das cidades provinha de delicada relação entre a manutenção de 
sistemas agrários em que a mão de obra escrava era aproveitada de forma esporádica e a 
utilização ocasional de grandes extensões de terra. 

 
02. A escravidão na Roma antiga  

a) permaneceu praticamente inalterada ao longo dos séculos, mas foi abolida com a introdução do 
cristianismo.  

b) previa a possibilidade de alforria do escravo apenas no caso da morte de seu proprietário.  
c) era restrita ao meio rural e associada ao trabalho braçal, não ocorrendo em áreas urbanas, nem 

atingindo funções intelectuais ou administrativas.  
d) pressupunha que os escravos eram humanos e, por isso, era proibida toda forma de castigo 

físico.  
e) variou ao longo do tempo, mas era determinada por três critérios: nascimento, guerra e direito 

civil. 
 
03. Vegetius, escrevendo no século IV a. C., afirmava que os romanos eram menos numerosos que os 

gauleses, menores em tamanho que os germanos, mais fracos que os espanhóis, não tão astutos 
quanto os africanos e inferiores aos gregos em inteligência criativa. Obviamente Vegetius 
considerava os romanos, como guerreiros, superiores a todos os demais povos. Já para os 
historiadores, o fato de os romanos terem conseguido estabelecer, e por muito tempo, o seu vasto 
império, o maior já visto até então, deveu-se sobretudo  
a) à inferioridade cultural dos adversários.  
b) ao espírito cruzadista da religião cristã.  
c) às condições geográficas favoráveis do Lácio.  
d) à política, sábia, de dividir para imperar.  
e) à superioridade econômica da Península itálica.  
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04. Com a expansão do poder romano [sob a República], tornou-se enorme a diferença entre a pequena 
cidade nascida às margens do Tibre e a Roma todo-poderosa, agora senhora do Mediterrâneo. A 
economia, a política, a vida social e religiosa dos romanos passaram por profundas modificações.  

 

(José Jobson de A. Arruda c Nelson Piletti, Toda a História) 
 

Entre as modificações que se pode identificar está  
a) a prosperidade do conjunto da plebe, maior beneficiária da ampliação do mercado consumidor 

em função das províncias conquistadas.  
b) a disseminação da pequena propriedade, com a distribuição da terra conquistada aos legionários, 

maiores responsáveis pela expansão.  
c) a crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial os gregos, alterando as 

práticas religiosas romanas.  
d) o enrijecimento moral de toda a sociedade, que passou a não mais tolerar as bacanais — festas 

em honra ao deus Baco.  
e) a criação e consolidação do colonato como base da economia romana e sua disseminação pelas 

margens do mar Mediterrâneo. 


