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Roma Antiga 1ª SÉRIE – HISTÓRIA – ANTÔNIO 

 
Semana 33 – Atividades 

 
01. Observe a pintura  

 
Os litores levam ao Cônsul Brutus os Corpos de Seus Filhos, de Jacques Louis David, 1748- 1825 
(Museu do Louvre, Paris). 

 

 
 

(Fonte: RIBEIRO, Renato Janine, A república. São Paulo: Publifolha, 2008. p. 18.)  
 

Na pintura veem-se, na parte superior esquerda, os corpos dos filhos de Brutus lhe sendo trazidos. 
Sentado, logo abaixo, o próprio Brutus com uma expressão séria, mas serena, de meditação profunda 
e em silêncio, opondo-se à expressão de sua mulher, em profundo desespero, abraçada às suas filhas. 
A pintura é uma representação do episódio de proclamação da república, na Roma Antiga. Após 
expulso o último rei, Brutus, um dos dois cônsules eleitos anualmente, condena seus próprios filhos à 
morte por terem conspirado para restaurar a dinastia dos Tarquínios, de fora de Roma.  Em relação 
ao conceito de república, o quadro de Louis David nos diz adequadamente:  
a) O bem público se sobrepõe ao privado, levando ao sacrifício de vantagens e afetos pessoais em 

prol do bem comum.   
b) Brutus foi um político desumano, que usou sua força em seus próprios filhos para servir de exemplo 

aos traidores.   
c) Quem tomava as decisões na república era o homem, cabendo à mulher a obediência de quem 

nunca podia se manifestar.   
d) A implantação da república não significou exatamente uma grande mudança social, pois o poder 

continuou nas mãos de um só.  
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02. Em Brasília, em julho de 2005, numa das sessões da CPI dos Correios, o relator citou o início das 
Catilinárias, de Cícero (63 a.C.): “Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo 
ainda esse teu rancor nos enganará? Até que ponto a (tua) audácia desenfreada se gabará?”   
 
Transcendendo a história romana, o nome de Cícero continua presente no vocabulário político-cultural 
do Ocidente, estando associado a  
a) democracia, oligarquia e moralismo.  
b) realeza, ruralismo e sobriedade.  
c) império, populismo e tolerância.  
d) república, civismo e eloquência.  
e) aristocracia, demagogia e ostentação. 

 
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. 

 
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. 


