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MOMENTO DÉJÀ VU



EM SÍNTESE



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Explique de que

modo a monarquia foi extinta

em Roma e qual a participação

que os patrícios tiveram nesse

processo.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

A monarquia foi extinta pela ação dos 
patrícios, que começaram a se demonstrar 
descontentes com um tipo de governo em 

que uma única figura tinha amplos 
poderes. Desse modo, visando superar tal 

problema, decidiram distribuir as 
atribuições políticas entre vários cargos 

conhecidos como magistraturas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2- Descreva de que

modo acontecia a exclusão dos

plebeus no período

republicano.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Durante a República, os plebeus tinham suma 
importância na proteção militar da cidade de Roma 

e na conquista de territórios. Em alguns casos, 
alguns plebeus também possuíam uma condição 

econômica abastada, estabelecida a partir do 
desenvolvimento das atividades comerciais. Apesar 
disso, não usufruíam dos mesmos direitos políticos, 

não eram igualmente recompensados na divisão 
dos espólios de guerra obtidos em situação de 

conflito e muitas vezes se tornavam escravos pelo 
não pagamento de suas dívidas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3- Em que medida as Leis das
Doze Tábuas tiveram importância para
amenizar as desigualdades que
diferenciavam patrícios e plebeus do
ponto de vista jurídico?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Antes da sua criação, as leis romanas estavam 
mantidas por uma antiga tradição oral que 

muitas vezes abria espaço para imprecisões e 
mudanças. Desse modo, a exclusão dos 

plebeus era mantida por esse sistema de leis. 
Ao se registrar as leis por meio da escrita, as 

Leis das Doze Tábuas diminuíam as 
discrepâncias de interpretação e aplicação das 

leis romanas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- Na República Romana, o Estado foi organizado por um conjunto de
instituições: Senado, magistraturas e Assembleias do povo ou Comícios. O Senado
supervisionava as finanças públicas e a administração das províncias, conduzia a política
externa, zelava pelas tradições e a religião. Os Cônsules eram os principais magistrados,
comandavam o Exército, dirigiam o Estado, convocavam o Senado e presidiam os cultos
públicos. Os Comícios eram organizados por: tribos (assembleia tributa, que nomeava
questores e edis); classes, de acordo com a fortuna (assembleia centuriata, que elegia os
cônsules e votava as leis); clãs (assembleia curiata, que decidia sobre matérias religiosas).

Com base no texto e nos conhecimentos históricos relativos à República Romana, é
correto afirmar:

a) A distribuição do poder entre as várias instituições republicanas objetivava impedir a sua
concentração em uma só pessoa.

b) A res publica (coisa pública), em seus primórdios, não discriminava os habitantes de
Roma, todos, indistintamente, partícipes do poder com os mesmos direitos.

c) O povo, o conjunto de cidadãos romanos sem direito político algum, era mero espectador
das disputas entre os Cônsules e o Senado.

d) O poder dos Cônsules era limitado às questões militares, sem influência alguma sobre os
negócios públicos.

e) O Exército, na República Romana, não tinha papel político ativo, exceto como defensor da
participação do povo, devido à origem popular dos seus generais.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “A”.

A distribuição do poder entre as várias instituições 
republicanas objetivava impedir a sua concentração 

em uma só pessoa. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- (Unicamp/ 2013) Por que as pessoas se casavam na

Roma Antiga? Para esposar um dote, um dos meios honrosos de

enriquecer, e para ter, em justas bodas, rebentos que, sendo legítimos,

perpetuassem o corpo cívico, o núcleo dos cidadãos. Os políticos não

falavam exatamente em natalismo, futura mão de obra, mas em

sustento do núcleo de cidadãos que fazia a cidade perdurar exercendo

a “função de cidadão” ou devendo exercê-la.

Adaptado de P. Ariès e G. Duby, História da Vida Privada. São Paulo:

Companhia das Letras, 1990. v. 1, p. 47.

a) Por que o casamento tinha uma conotação política entre os

cidadãos, na Roma Antiga?

b) Indique dois grupos excluídos da cidadania durante a

República romana (509-27 a.C.).



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

a) Segundo o texto, o casamento tinha uma 
conotação política, porque perpetuava o “corpo 
cívico” da República já que resultavam em filhos 
“legítimos” de Roma. Além disso, o casamento 

poderia possibilitar o enriquecimento dos cidadãos 
por meios “honrosos”. 

b) Entre os grupos excluídos podemos citar:

- Escravos - Libertos -Mulheres



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- Leia as afirmações seguintes referem-se à história da Roma

Antiga e assinale a alternativa correta.

I. Ao lado da versão lendária da fundação de Roma pelos jovens gêmeos

Rômulo e Remo, a versão histórica sugere a presença de grupos humanos

estabelecidos, já antes de 753 a.C., na região do futuro Lácio.

II. O período republicano foi marcado pelas lutas entre patrícios e plebeus,

como aquela que, em 498 a.C., acabou por instituir os Tribunos da Plebe,

representantes plebeus no Senado.

III. Entre as maiores heranças culturais dos romanos para a civilização

ocidental, estão o Direito e a língua latina, tendo esta servido de matriz

linguística a inúmeros idiomas modernos.

Assinale:

a) se apenas I é correta.

b) se apenas II é correta.

c) se apenas III é correta.

d) se apenas I e II são corretas.

e) se I, II e III são corretas.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “E”.

I, II e III são corretas.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- (UFV) A respeito das classes que compunham a

sociedade romana na Antiguidade, é CORRETO afirmar que:

a) os "plebeus" podiam casar-se com membros das famílias patrícias,

forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro,

conseguindo assim certa ascensão social.

b) os "plebeus" compunham a classe formada pelos camponeses,

artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por meio do

comércio, atividade que lhes era permitida.

c) os "clientes" eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e

transformados em escravos, quando sua conduta moral não condizia

com a de seus protetores.

d) os "patrícios" foram igualados aos plebeus durante a democracia

romana, quando da revolta dos clientes, que lutaram contra a exclusão

social da qual eram vítimas.

e) os "escravos" por dívida eram resultado da transformação de

qualquer romano em propriedade de outrem, o que ocorria para todos

que violassem a obrigação de pagar os impostos que sustentavam o

Estado expansionista.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “ B”.

Ao contrário dos patrícios, a plebe não
possuía origem nobre nos antigos clãs que
fundaram a cidade de Roma.
Consequentemente, também não possuía
as grandes faixas de terras cultiváveis que
os patrícios possuíam e nem os mesmos
privilégios políticos que estes.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 8- (UFSCAR) Quando a notícia disto chegou ao exterior,

explodiram revoltas de escravos em Roma (onde 150 conspiraram contra

o governo), em Atenas (acima de 1.000 envolvidos), em Delos e em muitos

outros lugares. Mas os funcionários governamentais logo as suprimiram

nos diversos lugares com pronta ação e terríveis torturas como punição,

de modo que outros que estavam a ponto de revoltar- se caíram em si.

In: Diodoro da Sicília, sobre a Guerra Servil na Sicília. 135-132 a.C.

É correto afirmar que as revoltas de escravos na Roma Antiga eram:

a) lideradas por senadores que lutavam contra o sistema escravista.

b) semelhantes às revoltas dos hilotas em Esparta.

c) provocadas pela exploração e maus-tratos impostos pelos senhores.

d) desencadeadas pelas frágeis leis, que deixavam indefinida a situação de

escravidão.

e) pouco frequentes, comparadas com as que ocorreram em Atenas no tempo

de Sólon.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “ C ”.

Os escravos rebelaram-se em virtude da 
exploração e maus-tratos que lhes eram 
impostos como forma de controle social. 

Todavia, essas revoltas só foram possíveis 
pelo fato de esses escravos terem se 

articulado contra os senhores, apesar de 
não terem sido um grupo social homogêneo.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 9- No contexto social da Roma Antiga, os

escravos poderiam ser:

a) patrícios sem posses de terras.

b) prisioneiros de guerra ou escravos por dívida.

c) somente do continente africano.

d) somente gregos.

e) trocados com os nativos da América do Sul.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “ B”.

Geralmente, os escravos eram 
prisioneiros de guerras capturados em 

batalha. Mas também havia a 
escravidão a partir da obtenção de 

dívidas (que não eram honradas) em 
meio às relações sociais.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 10- (Unifesp) Conflitos e lutas sociais variadas

originaram as crises que fizeram o Estado romano

passar do governo monárquico ao republicano e deste,

ao imperial. Nos três regimes políticos, contudo, os

integrantes de um único grupo, ou classe social,

mantiveram sempre o mesmo peso e posição.

Foram os, assim chamados,:

a) plebeus (isto é, populares).

b) proletários (isto é, sem bens).

c) servos (isto é, escravos).

d) clientes (isto é, dependentes).

e) patrícios (isto é, nobres).



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “ E”.

patrícios (isto é, nobres).



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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