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MOMENTO DÉJÀ VU



RECAPITULANDO: A MONARQUIA ROMANA



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1-Foi durante o período da Monarquia que a cidade de
Roma foi constituída, dando origem posteriormente ao maior
Império da Antiguidade. Sobre o mito de origem da cidade de Roma
é correto afirmar que:

A) Foi fundada por Cícero e Tito Flávio, órfãos amamentados por uma
cabra.
B) Foi fundada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, criados por uma
loba.
C) Foi fundada por Rômulo e Remo, abandonados no rio Tibre e
amamentados por uma loba.
D) Foi fundada por César e Otávio Augusto, após as vitórias militares
na Gália.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra C. 

A lenda conta que Rômulo e Remo, após serem 
amamentados por uma loba, foram criados por um 
pastor, fundando posteriormente a cidade de Roma.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Durante o período da Monarquia, o 
primeiro da história de Roma, a divisão social se dava 

entre quatro camadas da população. 

Quais eram as quatro camadas sociais? Explique-as.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

As quatro camadas eram 
compostas por: patrícios, grandes 

proprietários de terra e detentores 
de privilégios sociais e políticos; os 

clientes, que prestavam serviços 
aos patrícios, sendo ainda 

dependentes ou agregados 
desses; os plebeus, homens livres, 

sem direitos políticos; e os 
escravos, pessoas endividadas ou 

derrotadas em guerras, 
consideradas como instrumentos 

de trabalho.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- (UFAM) Durante sua primeira fase, os romanos assentavam sua
organização política na forma monárquica de poder, mas já ali existia o
Senado, uma das instituições políticas mais antigas de Roma. Neste
momento inicial, o Senado:

a) Era formado pelos centuriões que, nomeados pelo rei, representavam as
100 mais importantes famílias patrícias de Roma.

b) Alcançou notável autonomia, limitando frequentemente o poder régio
através do veto, o que ocorria quando dois terços de seus membros
manifestavam-se contrários as decisões do monarca.

c) Funcionava como uma assembleia aristocrática de assessoramento às
deliberações do Rei e era constituído pelos mais velhos (seniores), sendo
vedada a presença de plebeus.

d) Composto por representações paritárias de patrícios e plebeus, restringiu
suas funções à prática legislativa, elaborando o corpus jurídico do estado
romano.

e) Funcionava como uma espécie de Assembleia de Notáveis que impunha
obediência ao monarca e definia as ações estratégicas do Estado.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

LETRA “C”.

Funcionava como uma assembleia aristocrática de
assessoramento às deliberações do Rei e era
constituído pelos mais velhos (seniores), sendo
vedada a presença de plebeus.



A REPÚBLICA ROMANA



RES PUBLICA



• 509 a.C., os patrícios derrubaram o rei etrusco 
Tarquínio, o Soberbo.

• Governada por magistrados, Senado e 
Assembleias.

Senado: membros vitalícios que controlavam o 
tesouro público e decidiam sobre questões de 
guerra e paz.

Assembleias: organizadas em três tipos: 
assembleia das tribos, da plebe e centuriata. 

Mulheres e escravos não participavam da vida 
política.
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A REPÚBLICA ROMANA



SOCIEDADE ROMANA



LUTAS E CONQUISTAS DOS PLEBEUS



Os plebeus iniciaram lutas por igualdade e promoveram muitas revoltas, que 
resultaram na conquista de direitos.

494 a.C.
Tribunato da Plebe

Direito de 
eleger um 

tribuno para a 
defesa de 

interesses dos 
plebeus.

450 a.C. 
Lei das Doze

Tábuas

Primeiras leis 
escritas em 
placas de 
bronze.

445 a.C.
Lei Canuleia

Permissão do 
casamento 

entre 
patrícios e 
plebeus. 

367 a.C. 
Leis Licínias-Séxtias

A primeira 
determina que um 

dos cônsules deveria 
ser plebeu. A outra 

cancela parte da 
dívida que os 

plebeus tinham com 

os patrícios.

15

LUTAS POR DIREITOS



ESTRUTURA POLÍTICA DA REPÚBLICA ROMANA



O SENADO ROMANO

SPQR, uma abreviação para Senatus Populusque Romanus ("O Senado e o Povo de Roma") .



RECAPITULANDO...



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura: Páginas 
193, 194 e 195 

do livro 
didático.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento

Para tirar dúvidas ou entrar em contato:
rafaelnascimentogomes@gmail.com

Insta: @rafaelnascimento.his

mailto:rafaelnascimentogomes@gmail.com

