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QUESTÃO 1- Observe a imagem.

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/a-civilizacao-e-a-monarquia-romana.htm

https://escolakids.uol.com.br/historia/a-civilizacao-e-a-monarquia-romana.htm
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QUESTÃO 1- Para explicar a fundação da cidade de Roma, há pelo
menos duas explicações: a versão mitológica e a versão histórica.
Nesse sentido, pode-se concluir que a Monarquia romana:

a) pode ser explicada somente pela versão histórica porque a versão
mitológica não tem nenhum valor histórico.

b) pode ser explicada somente pela versão mitológica porque era a única
versão que a sociedade romana acreditava.

c) pode ser explicada por ambas versões, uma vez que elas estão
interrelacionadas. Rômulo, por exemplo, presente no mito de fundação de
Roma, foi de fato o primeiro rei da cidade.

d) foi fundada exclusivamente pelos povos etruscos que dominavam e
controlavam a região da Península Itálica.

e) foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, após acabarem com a República
controlada pelo Senado romano.
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Resposta: 

LETRA “C”.

pode ser explicada por ambas versões, uma vez que elas 

estão interrelacionadas. Rômulo, por exemplo, presente 

no mito de fundação de Roma, foi de fato o primeiro rei 

da cidade. 
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QUESTÃO 2- Observe a imagem.

Fonte: https://antoniocv.wordpress.com/2015/10/08/a-organizacao-politica-romana-a-monarquia/

https://antoniocv.wordpress.com/2015/10/08/a-organizacao-politica-romana-a-monarquia/
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QUESTÃO 2- Durante a Monarquia romana, o poder

político:

a) se concentrava exclusivamente nas mãos do rei.

b) se concentrava exclusivamente no Senado.

c) era formado pelo rei, senado e assembleia.

d) era transmitido de pai para filho.

e) era escolhido por eleições entre patrícios e plebeus.
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Resposta: 

LETRA “C”.

era formado pelo rei, senado e 

assembleia.
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QUESTÃO 3- Observe a pirâmide social de Roma Antiga.

Fonte: https://antoniocv.wordpress.com/2015/10/08/a-sociedade-romana/

https://antoniocv.wordpress.com/2015/10/08/a-sociedade-romana/
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QUESTÃO 3- A sociedade romana durante a Monarquia 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.
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Resposta: 

LETRA “B”.

controle político dos afortunados 

patrícios, os únicos considerados 

cidadãos, portanto, os únicos que 

poderiam participar do Senado.
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QUESTÃO 4- Na sociedade romana, os plebeus eram:

a) utilizados em serviços domésticos, trabalhos agrícola e

militares pelos patrícios. Eram considerados escravos.

b) homens livres que prestavam serviço aos clientes e escravos

em troca de ajuda econômica e proteção social.

c) cidadãos romanos tal como os patrícios, por isso, podiam

participar da vida política romana.

d) a classe constituída pelos grandes proprietários de terra e de

gado. Tinham inúmeros privilégios e direitos.

e) comerciantes, artesãos, agricultores e camponeses. Lutando

por seus interesses, conseguiram uma série de direitos e

privilégios.
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Resposta: 

LETRA “E”.

comerciantes, artesãos, agricultores e 

camponeses. Lutando por seus 

interesses, conseguiram uma série de 

direitos e privilégios.



RESOLUÇÃO DA PROVA

QUESTÃO 5-Observe a imagem do Senado Romano.

Fonte: https://www.estudokids.com.br/monarquia-romana-sistema-legislativo-reinados-da-antiguidade-e-caracteristicas/

https://www.estudokids.com.br/monarquia-romana-sistema-legislativo-reinados-da-antiguidade-e-caracteristicas/
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QUESTÃO 5- O senado é a grande instituição política

herdada dos romanos. Existia desde a monarquia. Durante

esse período da história romana, o Senado era formado:

a) exclusivamente por plebeus.

b) exclusivamente por patrícios.

c) por patrícios, clientes e plebeus.

d) por patrícios e plebeus.

e) pela família do rei.
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Resposta: 

LETRA “B”.

exclusivamente por patrícios.
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QUESTÃO 6- A República romana, fundada em 509 a.C, foi marcada

por diversos conflitos entre patrícios e plebeus porque:

a) os plebeus se rebelavam, pois também queriam adquirir escravos, já que

muitos plebeus 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) os patrícios defendiam que o rei deveria ser um patrício, e os plebeus

defendiam que o rei deveria ser um plebeu.
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Resposta: 

LETRA “C”.

os plebeus lutavam por direitos políticos 

e sociais, pois eram marginalizados 

pelos patrícios, os únicos considerados 

cidadãos.



EM SÍNTESE



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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