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ROMA ANTIGA



HISTÓRIA, 6º Ano do Ensino Fundamental
Civilização Romana – aspectos culturais

Imagem: Imagem de satálite da Itália / Jacques 
Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC
/ Public Domain.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA



Os romanos contavam o 
surgimento da sua cidade através 

de uma lenda bastante curiosa 
transmitida oralmente de geração 

para geração. Diziam que os 
gêmeos Rômulo e Remo foram 

jogados no Rio Tibre, na Itália, pelo 
seu tio Amúlio. Isso por serem 

filhos da princesa da cudade de 
Alba Longa, Rea Silvia, com Marte, 
deus da guerra. Os meninos foram 
resgatados por uma loba (Luperca) 
que os amamentou e em seguida 

foram criados por um casal de 
pastores. Quando adultos, voltam 

para a sua cidade natal, Alba 
Longa, lutaram contra o tio e 

devolveram o trono da cidade ao 
avô deles. Com isso, ganharam 

permissão para fundar uma 
cidade. Assim, em 753 a.C, no 

Monte Palatino, os dois irmãos 
fundaram Roma.
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ORIGEM DE ROMA: EXPLICAÇÃO MITOLÓGICA

Imagem: Loba amamenta Rômulo e Remo / Wolpertinger /  Public
Domain.



ORIGEM DE ROMA: EXPLICAÇÃO HISTÓRICA

Os historiadores afirmam que
Roma é resultado da mistura
de três povos que habitaram
a região da Península Itálica:
os gregos, os etruscos e os
itálicos (italiotas). Nesta
região, desenvolveram a
agricultura e atividades
pastoris. Em poucos séculos,
Roma transformou-se na
maior cidade do mundo e
capital de um império
imenso.



PERIODIZAÇÃO



A MONARQUIA ROMANA



753 a.C.-509 a.C., na 
cidade de Roma os chefes 
das famílias se reuniam 
para discutir assuntos de 

seu interesse.

600 a.C., os etruscos se estabeleceram na 
cidade e, aos poucos, foram ganhando 

poder até conseguirem o governo da cidade. 

Roma prosperou e foi 
modernizada.

Sociedade romana 

• Patrícios: nobres. 

• Plebeus: pequenos agricultores, artesãos ou 
mercadores.

• Clientes: servidores.

• Escravos: prisioneiros de guerra e 
devedores.

- Rei

- Senado

- Assembleia

Estrutura da 
política romana 
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MONARQUIA ROMANA: O TEMPO DOS REIS



MONARQUIA ROMANA



A SOCIEDADE ROMANA



A MONARQUIA ROMANA



A MONARQUIA ROMANA: 0S 7 REIS ROMANOS



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.
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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...



SUGESTÃO DE ESTUDOS DE REVISÃO: MAPA MENTAL E/OU ESQUEMAS



SUGESTÃO DE ESTUDOS DE REVISÃO: MAPA MENTAL E/OU ESQUEMAS



SUGESTÃO DE ESTUDOS DE REVISÃO: MAPA MENTAL E/OU ESQUEMAS



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Quais são as explicações
existentes sobre a origem de Roma?
Descreva-as.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Há duas explicações sobre a origem de 
Roma: a mitológica e a histórica. A mitológica 
defende que Roma foi fundada pelos irmãos 

Rômulo e Remo, crianças amamentadas por uma 
loba. Já a versão histórica defende que Roma se 

formou a partir do contato e da miscigenação entre 
diversos povos indo-europeus, em especial, os 

italiotas, os gregos e os etruscos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-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.

E) Foi fundada por Homero, durante a Guerra de Troia.



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 3- A sociedade romana era formada e caracterizada
pelo (a):

a) presença de patrícios, clientes e plebeus que se revezavam nos
órgãos políticos: Senado e Assembleia.

b) controle político dos afortunados patrícios, os únicos
considerados cidadãos, portanto, os únicos que poderiam
participar do Senado.

c) controle político do rei, que contava com apoio total dos
plebeus e patrícios, sem contestação e conflitos,

d) controle político dos plebeus, que representavam a grande
massa do exército; tinham, portanto, poder militar de
dominação.

e) ausência de escravos oriundos dos plebeus; apenas prisioneiros
de guerras poderiam ser escravizados.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “B”.

controle político dos 
afortunados 

patrícios, os únicos 
considerados 

cidadãos, portanto, 
os únicos que 

poderiam participar 
do Senado.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- (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.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 5- A República romana foi marcada por conflitos

sociais porque:

a) os escravos se rebelavam, pois também queriam adquirir

riquezas, já que muitos deles tinham boas condições

econômicas; alguns eram até mesmo grandes proprietários de

terra.

b) os patrícios, excluídos da vida política, queriam os mesmos

direitos políticos dos plebeus, considerados cidadãos romanos.

c) os plebeus lutavam por direitos políticos e sociais, pois eram

marginalizados pelos patrícios, os únicos considerados

cidadãos.

d) os plebeus queriam tomar as terras dos patrícios, assim como

haviam feito com os clientes e escravos. Com isso,

controlariam a política e a economia de Roma.

e) o rei não aceitou o fim da monarquia e impunha o seu poder

por meio da força militar.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “C”.

os plebeus lutavam por direitos 
políticos e sociais, pois eram 

marginalizados pelos patrícios, 
os únicos considerados 

cidadãos.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 6- A crise sociopolítica interna predominante no período da República
Romana, entre 509 a.C e 27 a.C., foi promovida:

A) pelos levantes de escravos estimulados pelas revoltas plebeias, que colocaram em
cheque o sistema monárquico anterior e promoveram o surgimento de um regime
republicano de perfil democrático.

B) pela disputa entre patrícios e plebeus em torno do poder político: os primeiros, pela
manutenção de seu status dominante; os segundos, por maior participação na vida
política da cidade.

C) pela expansão territorial da colonização romana permitida pelas guerras de conquista
que se estenderam durante todo o período republicano, o que serviu de válvula de
escape para os conflitos entre patrícios e escravos.

D) pela ascensão política do senado romano, instituição profundamente republicana,
que promoveu radicais transformações na ordem sociopolítica, orientadas para a
concessão de direitos políticos a todos os estratos sociais.

E) pelo permanente estado de guerra em que viveram os cidadãos romanos durante
todo o regime republicano. Guerras, como as cartaginesas, criaram um estado de
instabilidade social, matriz de revoltas constantes entre a população romana.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “B”.

pela disputa entre patrícios e plebeus em 
torno do poder político: os primeiros, pela 
manutenção de seu status dominante; os 
segundos, por maior participação na vida 

política da cidade.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 7- 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 8- 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 9- (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 10- (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 11- 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 12- (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

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

Insta: @rafaelnascimento.his
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