
 

 

Professora Karlla – AP 07 
 

A fundação de Roma está cercada de lendas e mitos. Tradicionalmente considera-se que ela se deu em 753 
a.C. Sabe-se, porém, que a formação cultural do povo romano sofreu forte influência de gregos e etruscos, 
que ocuparam diferentes regiões da Itália entre os séculos XII e VI a.C.  

 
01. Apresente um breve relato sobre uma das lendas e mitos que cerca a história do desenvolvimento da 

civilização romana.  
O mito da fundação de Roma tem como protagonistas os gêmeos Rômulo e Remo. Abandonados em um 
cesto nas águas do Rio Tibre, eles foram salvos por uma loba, que os amamentou e os viu crescer. Adulto, 
Rômulo matou Remo e, em seguida, fundou Roma oito séculos antes de Cristo.  

 
02. A arquitetura romana é diversificada e rica em estilos. Apresente os três elementos de construção 

utilizadas na arquitetura Romana em destaque abaixo colocando também os seus nomes. 
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A resposta é: 
A imagem 01: As colunas herdadas dos gregos; 
A imagem 03: Os arcos herdados dos etruscos; 
A imagem 04: As abóbadas. 

 
03. Os Romanos mostraram-se extraordinariamente inventivos no domínio do urbanismo. As "cidades novas", 

construídas durante a época imperial, muitas vezes a partir de acampamentos militares, espalharam a 
ordem romana até aos confins do Império. Esta concepção de cidade planejada, edificada com uma 
finalidade muito concreta e, por vezes, quase simultaneamente em cada uma das suas partes, só a 
voltaremos a encontrar no século XX. Sendo assim, apresente as principais características da arquitetura 
romana. 
As principais características da arquitetura romana são: 
 
Projetos sólidos e resistentes, capazes de sobreviver ao tempo; 
Construções funcionais e luxuosas; 
Uso inovador do concreto nas construções; 
Retorno do mármore nas construções; 
Arcos e abóbodas em novos formatos, como berço e aresta; 
Os arcos eram os grandes responsáveis pela forma artística das obras romanas; 
Paredes largas com aberturas estreitas que se assemelhavam a janelas; 
Simetria e proporções matemáticas; 
Espaços com grandes aberturas; 
Obras inspiradas no espirito prático e guerreiro dos romanos;  

 
04. Observe as imagens abaixo, e indique os estilos de monumentos arquitetônicos abaixo. 
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01: Anfiteatro 
02: Pórticos decorativos 
03: Colunas triunfais 
04: Termas romanas 

 
05. Anfiteatros são arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus a céu aberto. O termo deriva do grego 

antigo amphitheatron, significando "em ambos os lados" ou "em torno", e theatron, significando "lugar 
para a visão." Sobre o anfiteatro responda: 

         
 

5.1 – O anfiteatro em destaque acima se tornou uma referência para todos os demais no Império romano. 
Por isso é chamado de Coliseu. O que significa esse termo? 
Esse termo Coliseu significa Colossal, grandioso, majestoso. 
 
5.2 – Que autoridade romana mandou construir o Coliseu? 
A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80, sob o 
regime do seu sucessor e herdeiro, Tito. 
 
5.3 – Apresente duas características e a utilidade do Coliseu. 
Coliseu também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é um anfiteatro oval localizado no centro da cidade 
de Roma, capital da Itália. Construído com concreto e areia, é o maior anfiteatro já construído e está 
situado a leste do Fórum Romano. 
O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil de espectadores. O edifício era usado para 
combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas, caças de 
animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. 
O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Mais tarde foi reutilizado para vários 
fins, tais como habitação, oficinas, sede de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um 
santuário cristão. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das sete maravilhas do 
mundo moderno. 

 
06. A palavra, mosaico, provém etimologicamente da palavra “musa”. Chegou-se a dizer que tal nome era 

devido a que no mundo clássico, se considerava uma arte tão magnifica que deveria ser inspirada pelas 
musas.  

 

 
 

6.1 - Os mosaicos têm uma origem muito antiga. Apresente três lugares e\ou países em que se podem 
encontrar mosaicos no mundo antigo.  
 
Os mosaicos têm uma origem muito antiga. Já se achamavam mosaicos em Creta, Mesopotâmia e, como 
sabemos, na Grécia e Roma. 
 
6.2 – Que tipo de material era utilizado na confecção dos mosaicos? Apresente pelo menos três.  
Dentre os materiais utilizados nos mosaicos romanos podemos citar: mármores, pedras variadas, 
cerâmicas coloridas e vidros. 
 
6.3 – Indique os temas utilizados nos mosaicos romanos. 
Os seus temas foram os mesmos da pintura romana e desenvolveram-se em composições figurativas: 
episódios mitológicos, cenas de caça, jogos, cenas de género, naturezas-mortas e, por vezes, passagens 
humorísticas. 
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A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo 
movimentos previamente estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). Na maior parte dos 
casos, a dança, com passos ritmados ao som e compasso de música envolve a expressão de sentimentos 
potenciados por ela. 
Sobre a dança responda as questões a seguir: 

 
07. O texto acima mostra que a dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade. Quais são as 

outras duas? O que significa o termo Artes Cênicas? 
O termo Artes Cênicas significa arte da cena. 

  
08. A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento ou cerimónia. Apresente 

uma forma de dança relacionada às artes, uma relacionada ao divertimento e outra relacionada a uma 
cerimônia. 
Divertimento: Rock, o samba, forró e outros. 
Cerimônia: A Valsa nas festas de 15 anos e casamentos, dança da chuva realizada pelos índios em rituais. 

 
09. Atualmente, a dança manifesta-se nas ruas, em eventos como vídeo-clip ou em qualquer outro ambiente 

em que for contextualizado o propósito artístico. No dia 29 de abril comemora-se o Dia Internacional da 
Dança. Que tipo de dança pode ser considerado dança de rua?  
Pode ser considerado dança de rua: Breaking, B-Boying; Locking; Up Rocking, Brooklyn; Rock; 
Breakdance; Freestyle; Street Dance; Popping; Hip Hop e outros. 

 
10. Faça uma breve pesquisa sobre os estilos de dança, e escreva no espaço abaixo uma das danças que mais 

te chamou a atenção.  
Pesquisa de escolha pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não deixemos de fazer a nossa parte, mesmo com dificuldades e barreiras, pois cada grão de areia tem importância 
numa edificação.” 

Sebastião Wanderley 
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