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01. O fragmento remete à história de Roma do século I a.C., momento de crise do regime republicano. Esta crise se estendia desde 
séculos anteriores como resultado do processo de expansão territorial, responsável pelo aumento do poder dos generais, bem como 
da necessidade de integração de elementos da plebe, especialmente no exército, associado ao empobrecimento da massa plebeia em 
virtude da ampliação da utilização de escravos, o que aumentava o desemprego e a miséria entre os plebeus. Estes fatores levaram 
a revoltas sociais que abalaram as estruturas republicanas, o que abria espaço para generais, como Júlio César, que usou sua força 
militar para conquistar espaço político.

Resposta: B

02. A amplitude do território dominado pelos romanos criou demandas como estradas para integrar as diversas regiões do Império, estimular 
as trocas comerciais e o deslocamento de mercadorias, produtos e tropas. A agilidade no deslocamento das tropas era fundamental 
para inibir revoltas locais e ataques externos, bem como manter a ordem imperial.

Resposta: B

03. O Direito Romano era consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes e tradições e transmitido de geração a geração pela oralidade 
dos jurisconsultos. A questão aborda a superação desse sistema jurídico em face das possíveis e existentes arbitrariedades praticadas 
por parte dos patrícios. Trata-se da luta plebeia por um direito social que teve alcance através da instituição da Lei das Doze Tábuas. 
Note-se que há no texto proposto uma contraposição entre o segmento social do patriciado e da plebe, problematizando a necessidade 
e o alcance reivindicatório do grupo que se sentia lesado por aquele sistema oral.

Resposta: D

04. A ilustração apresenta uma diversifi cada representação dos aspectos típicos de diferentes regiões conquistadas pelos romanos ao 
longo do seu processo de expansionismo territorial. A fi gura foi encontrada em Israel, o que se confi gura em um outro elemento a 
reforçar a amplitude desse caráter expansionista. Além disso, a variedade de animais ilustrados na imagem insinuam as suas origens 
geográfi cas diversas.

Resposta: E

05. A Crise do Século III foi marcada por crises econômicas e sociais, e também pelas constantes penetrações de povos bárbaros nas 
fronteiras romanas. Todavia, o Império não conseguia controlar as migrações pacífi cas e quando elas se tornaram violentas, não houve 
força do poder central para impedi-las.

Resposta: C

06. O período republicano, na Roma Antiga, foi caracterizado por uma nova reorganização política, com o senado tornando-se o órgão 
mais importante e efetivo centro das decisões políticas. As Magistraturas exerciam cargos de comando e controle sobre áreas específi cas 
da administração, como a justiça (Pretor), a religião (Sumo Pontífi ce) e as cidades (Edis). A sociedade era dividida em classes e, apesar 
de dominantes, os patrícios fi zeram concessões sociais, econômicas e políticas aos plebeus.

Resposta: B

07. O fragmento de um epitáfi o (mensagem deixada no túmulo) demonstra a possibilidade de libertação de um escravo em Roma, bem 
como a conquista de bens e prestígio.

Resposta: C

08. A escravidão constituiu-se em base importante da economia romana e originalmente os escravos eram prisioneiros de guerra, que 
cresciam em número nos períodos de expansionismo; por dívidas e por nascimento, já que fi lhos de escravos já nasciam nesta condição.

Resposta: E

09. A República Romana (509-27 a.C.) foi marcada por conquistas que expandiram seu domínio por toda a Bacia do Mediterrâneo. Em 
Roma, escravos e terras constituíam riqueza, e a forma de os grandes proprietários e comerciantes romanos consegui-los era por 
meio de guerras e conquistas. Assim, o imperialismo romano manifestou-se como uma política de conquista de novos territórios, para 
aumentar a mão de obra escrava e atender aos interesses dos grandes proprietários de terras e de escravos.

Resposta: D

10. As Guerras Púnicas foram confl itos entre romanos e cartagineses pelo controle do comércio no Mar Mediterrâneo.

Resposta: A
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11. As afi rmativas referem-se a momentos de expansão pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico. A única afi rmativa incorreta é a 
IV, pois os holandeses não ocuparam o Rio de Janeiro no período colonial, e sim a Bahia, em 1624, e parte do Nordeste, entre 1630 
e 1654.

Resposta: D

12. Os textos indicam que havia maior preocupação com a preservação das fl orestas entre os sábios e eruditos romanos que entre os 
gregos, povos que praticamente não se preocupavam com a preservação ambiental. 

Resposta: C

13. Os períodos em questão correspondem ao processo de crise e desintegração do Império Romano. A chamada Crise do Século III foi 
motivada por fatores econômicos motivados inicialmente pela crise do expansionismo. Reduzindo-se as guerras, diminuíram as riquezas 
conquistadas, a arrecadação tributária e a quantidade de escravos. Houve queda na produção, aumento de preços e agravamento de 
tensões sociais, como o desemprego, a fome e a miséria. No início do século IV, o imperador Constantino concedeu liberdade religiosa 
aos cristãos através do Edito de Milão (313 d.C.).

 Resposta: B

14. As desigualdades econômicas e sociais provocaram crises em Roma, notadamente na massa plebeia, que sofria com o desemprego, a 
fome e a miséria. As reformas sociais implementadas pelos patrícios não trouxeram grandes transformações, o que estimulou a atuação 
de líderes plebeus como os irmãos Graco, que propuseram reformas profundas com a lei Agrária e a lei Frumental, que provocaram 
grande insatisfação nos grupos dominantes, que se mobilizaram contra os irmãos Graco.

Resposta: A

15. Uma das questões mais importantes no que se refere à construção da identidade das civilizações da Grécia e da Roma Antiga e que 
tem desdobramentos até os tempos atuais diz respeito à cidadania. Como sabemos, a cidadania na Grécia era privilégio de poucos, 
sendo estes denominados de eupátridas (bem nascidos) não se aplicando este conceito às mulheres, estrangeiros e escravos. Já em 
Roma esse grupo de privilegiados era conhecido por patrícios. Os critérios de cidadania, no sentido dos que possuíam direitos políticos, 
se relaciona com a origem de cada núcleo urbano e de sua fundação (povoamento) e que no caso da Grécia, não se estendia para 
além dos limites de cada cidade, de maneira que, os que ali não tivessem origem, seriam considerados estrangeiros, estando assim, 
excluídos de participar da vida política. Em Roma, uma vez reconhecida a cidadania, ela tinha validade em toda a extensão dos limites 
das possessões romanas. Conclui-se que, para a cidadania era indispensável o parentesco com o líder mais velho (geronte/pater famílias), 
pois essa situação permitirá ao indivíduo ter as melhores terras e professar a religião gentílica. Note que, ao contrário do que alguns 
pensam, a religião era elemento indispensável ao exercício da cidadania nesse período.

 Resposta: E
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