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CAPÍTULO 9- ROMA: MONARQUIA, 
REPÚBLICA E IMPÉRIO 

6º ANO – HISTÓRIA – RAFAEL NASCIMENTO 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. Observe a imagem. 

 

 
Fonte: https://blogdoenem.com.br/roma-antiga-monarquia-e-republica/. 

 
Uma das características da sociedade romana era 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. 
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02. Observe a imagem. 
 

Na República Romana, o Estado foi 
caracterizado por: 
a) uma distribuição do poder entre as 

várias instituições republicanas que 
objetivava impedir a sua concentração 
em uma só pessoa.  

b) uma res publica (coisa pública), que não 
discriminava os habitantes de Roma, 
todos, indistintamente, partícipes do 
poder com os mesmos direitos.  

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

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

 
Fonte: https://www.slideshare.net/AltairMoissAguilar/republica-

romana-profaltair-aguilar/13. 
e) um Exército, que não tinha papel político ativo, exceto como defensor da participação do povo, 

devido à origem popular dos seus generais. 
 
03. Leia os fragmentos de textos abaixo e responda. 

 

“[...] Amúlio expulsa seu irmão e apodera-se do trono. Depois deste crime, cometeu outro: 
ele extermina todos os filhos varões do irmão e, sob o pretexto de honrar sua sobrinha Réia 
Sílvia, colocando-a entre as vestais, ele tira toda a esperança de se tornar mãe condenando-a à 
virgindade perpétua. 

Mas acredito que o destino estava encarregado da fundação de uma cidade tão poderosa: 
era a ele que cabia lançar os alicerces deste vasto império que iguala o dos deuses. [...]” 

 

Tito Livio – História de Roma, livro I, p.10. - Texto traduzido e adaptado de TITO LÍVIO. Historia de Roma desde su 
fundación. (Ab urbe condita). http://historicodigital.com/download/tito%20livio%20i.pdf, acesso em 07/11/17. 

 

“Os romanos foram honrados em quase todas as nações: impuseram as leis da sua 
hegemonia a muitos povos: hoje, as letras e a história celebram-nos em quase todas as raças. 
Não têm motivo para queixar-se da justiça do Deus supremo e verdadeiro: eles receberam sua 
recompensa...; os judeus, que tinham morto Cristo, foram justamente entregues aos romanos, 
para a glória destes. Aqueles, que pelas suas virtudes, [...] procuraram e obtiveram a glória 
terrestre deviam vencer aqueles que, com seus enormes vícios, mataram e recusaram o 
dispensador da verdadeira glória e da Cidade Eterna.” 

 

Santo Agostinho – A Cidade de Deus – Livro V, cap. XVIII, p. 527. - Texto adaptado: http://charlezine.com.br/wp-
content/uploads/Cidade-de-Deus-Agostinho.pdf. Acesso em 07/11/17 

 
Os textos foram escritos por cidadãos romanos, em diferentes épocas, e tratam momentos 
distintos da história de Roma. No entanto, eles concordam que: 
a) a dominação militar de Roma sobre outros povos não seria duradoura. 
b) o poder de Roma dependeu da conquista militar e da aceitação das leis. 
c) a explicação para o imenso poderio romano é de ordem religiosa. 
d) o crime e os vícios dos fundadores de Roma foram os fundamentos do império. 
e) a República concentrada nas mãos de um único rei é a melhor forma de governo. 

 

 
Bons estudos.  

Cuidem-se! 
Abraços à distância. 

Prof. Rafael Nascimento 


