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01. As vastas fronteiras romanas sofriam pressão dos bárbaros germânicos no Ocidente; enquanto os limites orientais sofriam ameaças 
dos partas, que haviam chegado à Pérsia. Esta situação se agravou na passagem do Século III para o IV da Era Cristã. As necessidades 
militares provocaram aumento nos gastos do Império.

 Resposta: C

02. O fragmento descreve a cidade de Pompeia, sua economia e estruturas urbanas, bem como as diversas atividades desenvolvidas por 
seus habitantes. Integrante do Império Romano, a cidade foi destruída em virtude da erupção do vulcão Vesúvio.

 Resposta: B

03. O processo de expansão territorial romano, iniciado no século V a.C. com a conquista defi nitiva da Penísula Itálica, trouxe diversas 
consequências, tais como a ampliação dos domínios territoriais, riquezas, controle de rotas comerciais, aumento do número de escravos, 
emboprecimento da plebe e revoltas sociais.

 Resposta: A

04. A história grega é pautada pelo amor ao antropocentrismo que transformou a estrutura urbana ao dar ênfase às àgoras, ou seja, às praças 
que representariam a liberdade do pensamento, e aos frutíferos debates racionais, por isso, a ligação umbilical entre o cosmopolitismo 
e a fi losofi a. A Grécia teve dois grandes momentos de expansão cultural, o primeiro ocorreu no período arcaico que com a II Diáspora, 
o povo grego criou colônias nas margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, colônias essas que se estruturavam nos moldes 
das polis (metrópoles) com suas polis. O outro momento de expansão cultural grega existiu no período helenístico quando as forças 
macedônias ocuparam grande parte da Ásia criando cidades semelhantes à Grécia, essas cidades foram chamadas de Alexandrias e 
a mais famosa foi criada no Delta do Rio Nilo. É importante ressaltar que a cidade de Constantinopla foi embelezada pelo imperador 
romano Constantino, entretanto, ela foi uma colônia grega chamada de Bizâncio, por isso, a questão pode gerar dúvidas entre os 
alunos.

Resposta: B

05. A civilização Grega na Antiguidade ofereceu inúmeras contribuições nas mais diversas áreas para as civilizações contemporâneas. 
A cidadania e a democracia grega tinham caráter específi co, pois permitiam apenas a alguns grupos o exercício pleno do direito de 
participação nas decisões políticas, excluindo a maior parte da população. O conceito de cidadania fundamentado no estado democrático 
de direito que se construiu e se estruturou em determinadas civilizações contemporâneas ampliava progressivamente o direito de 
participação de um número cada vez maior de pessoas na vida política. Realmente, a História no sentido de investigação surgiu na 
Grécia e teve com Heródoto de Helicarnasso um dos seus grandes representantes, porém constitui um exagero afi rmar que seus relatos 
eram dotados de uma imparcialidade e sobretudo metodologia científi ca. O Teatro grego com suas histórias cotidianas e seus gêneros 
de tragédia e comédia constituem outra grande contribuição para o mundo contemporâneo, mas as peças eram encenadas sobretudo 
por cidadãos, homens que na necessidade de representarem papéis femininos usavam máscaras. A escultura helênica realmente inspirou 
os artistas renascentistas e buscava retratar com riqueza de detalhes o corpo humano, mas não estavam desvinculadas de elementos 
religiosos, nem tampouco os renascentistas repudiavam temas religiosos. Nos Jogos Olímpicos, na antiguidade, era o reconhecimento 
e o prestígio mais que a recompensa econômica que motivava os competidores a participarem. Vencer representava individualmente 
a consagração do indivíduo elevado à condição de herói e, de forma geral, demonstrava a supremacia de uma cidade-estado sobre 
as outras. Na fase moderna, vencer os Jogos Olímpicos era também uma representação de status frente as demais nações. 

 Resposta: E

06. Os aquedutos romanos foram utilizados para atender necessidades práticas e refl etem os avançados conhecimentos de engenharia 
daquele povo, que associava às construções adornos que tornavam-nas belas e majestosas, revelando o poder e a criatividade dos 
latinos.

 Resposta: B

07. Os escravos eram utilizados nas mais diversas atividades. Os que possuíam habilidades ou talentos específi cos eram aproveitados de 
forma a desenvolverem suas habilidades a favor de seus senhores, bem como seu valor era diferenciado.

 Resposta: C

08. 
A) O candidato deveria relacionar o casamento, na Roma Antiga, com a continuidade do núcleo dos cidadãos, a legitimidade e o 

fortalecimento do corpo cívico – que era restrito aos nascidos de pessoas da mesma condição.
B) A cidadania era restritiva na República romana e a maior parte das pessoas era excluída. Entre os grupos que não tinham plenos 

direitos e deveres estão as mulheres, os escravos, os estrangeiros, as crianças, os libertos, além dos plebeus em determinados 
períodos.
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09. A fundação da cidade em uma área mais alta revela interesse em preservar a segurança da cidade e de seus moradores, diante da 
possibilidade de invasões externas. Outro aspecto a ser observado é a proximidade com o rio, em virtude da necessidade de terras 
férteis e água para a prática da agricultura.

 Resposta: B

10. As Guerras Púnicas foram confl itos entre Roma e Cartago pelo controle do comércio na região do Mediterrâneo. A vitória dos romanos 
permitiu-lhes o controle do comércio na costa mediterrânea e impulsionou a consolidação de Roma como potência hegemônica.

 Resposta: D

11. O fragmento reconhece a capacidade criativa e inventiva de alguns povos e ressalta a importância de Roma e seu destino de dominar 
vários povos e ditar-lhes regras impondo sua autoridade, usando a força quando necessário.

 Resposta: D

12. Tanto os gregos como os romanos utilizavam o termo “bárbaro” para designar povos que eles consideravam de cultura inferior; dessa 
forma, afi rmavam sua suposta superioridade sobre as outras sociedades, argumento que poderia justifi car uma política imperialista e 
escravista.

 Resposta: B

13. A escravidão possuiu ao longo da história humana várias modalidades que possuem em comum o fato do homem ser considerado uma 
propriedade do seu senhor. Contudo, dependendo da região e do período histórico, a escravidão poderia ser ligada exclusivamente 
a uma etnia, como foi o caso do Brasil mercantilista do século XVII, ou ser fruto de conquistas territoriais sobre  quaisquer povo, 
que como exemplo temos a Antiga Roma. O escravo romano poderia ser adquirido como prisioneiro de guerra nas várias etnias do 
Mediterrâneo e inclusive poderia exercer a profi ssão que praticava na sua terra natal, consequentemente existiram médicos em Roma 
oriundos do Egito e professores vindos da Grécia que eram escravos. 

 Resposta: B

14. As leis republicanas foram alteradas durante o período republicano, devido a divergências entre patrícios e plebeus, mas graças a tudo 
isso, essas leis defi niram os direitos do cidadão. Na época imperial, o imperador estava acima das legislações romanas. 

 Resposta: E

15. Embora não haja ofi cialmente escravidão no Brasil já que, desde 1888, decretou-se por meio da Lei Áurea a sua proibição, ainda 
podemos perceber que algumas pessoas são, ainda hoje, submetidas a atividades e condições de trabalho análogo ao trabalho escravo. 
Neste sentido, podemos estabelecer um paralelo à escravidão em Roma na antiguidade, pois ali os insolventes acabavam submetidos 
à condição de escravos, trabalhando de maneira compulsódia.

 Resposta: D

16. O fragmento retirado da legislação romana apresenta a clara possibilidade de libertação de escravos, que passavam a gozar das 
prerrogativas previstas em lei, de acordo com sua condição.

 Resposta: B

17. O período republicano (509 a. C. – 27 a. C.), em Roma, caracterizou-se por um confl ito social entre patrícios e plebeus, pela participação 
política plena daqueles que tinham direitos. A agricultura estava assentada sobre a mão de obra livre, embora fossem usados escravos.

 Resposta: A

18. Entre as várias conquistas republicanas dos plebeus, podemos destacar a representação dos mesmos pelos tribunos da plebe, as Leis 
Licínias e a Lei Canuleia.

 Resposta: C

19. Tibério Graco se destacou como tribuno da plebe por ter proposto uma lei onde quem possuísse mais de trezentos e dez acres de terras 
deveria doar o seu excedente para o Estado, e assim estas seriam divididas entre os cidadãos pobres. Esta medida tentou diminuir as 
desigualdades sociais, porém foi em vão.

 Resposta: B
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20. De acordo com o texto, podemos afi rmar que ele se refere à democracia fundada por Clístenes e ao período republicano que se formou 
após a monarquia romana.

 Resposta: B

21. O estabelecimento de uma reforma agrária no contexto da república romana era necessário para reduzir problemas ligados à concentração 
fundiária, fome, miséria e caos social. Além disso, era vista como recompensa aos que lutavam por Roma.

 Resposta: E

22. As crises sociais e políticas que marcaram o fi nal da República romana abriram espaço para a anarquia militar e inúmeras tentativas 
pessoais de tomada e controle pessoal do poder. Assim, foram instituídos os triunviratos, que foram marcados por confl itos e disputas, 
das quais se sobressaiu Otávio, que veio a se tornar imperador.

 Resposta: A

23. A sociedade republicana romana era composta por patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os plebeus eram os mais numerosos, sendo a 
base do exército e da mão de obra livre. Devido a essa importância, foram obtendo concessões junto aos patrícios que lhes garantiram 
ascensão social e política.

 Resposta: B

24. Entre as atitudes de Teodósio, podemos destacar que ele dividiu o Império Romano em ocidente e oriente, bem como ofi cializou o 
Cristianismo em 395 d.C.

 Resposta: C

25. O Império Romano possuía três instâncias de manutenção que eram o exército, a política e a escravidão. Sem uma delas, esse sistema 
se enfraqueceria.

 Resposta: A

26. A Tibério Graco, podemos associar o item B com sua proposta de reforma agrária; a Otávio Augusto, o item A com a introdução do 
principado que progressivamente subordinava o senado à sua autoridade; e a Nero, o item C. Nero fi cou conhecido por ter colocado 
fogo em Roma.

 Resposta: C

27. Na história de Roma existiram dois triunviratos: o primeiro triunvirato (59 a.C. – 53 a.C.) formado por Júlio César, Pompeu e Crasso e o 
segundo triunvirato (43 a.C. – 33 a.C.), Octávio, Marco Antônio e Lépido. Ambos contextualizam-se ao período da crise da República, 
antecedendo, portanto, ao período imperial.  

 Resposta: D

28. A herança cultural greco-romana na atualidade pode ser observada em diversos aspectos, no direito, nas artes, na fi losofi a, na religião, 
na literatura, na matemática, no teatro.

 Resposta: A

29. Originalmente os escravos na Roma Antiga eram prisioneiros de guerra e pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas. Alguns 
deles, de acordo com suas habilidades, eram recrutados para atuar nesses espetáculos na condição de gladiadores.

 Resposta: D

30. O fragmento relata a implantação de leis aos lombardos, povo considerado bárbaro pelos romanos. A ordenação jurídica e a criação 
de leis podem ser entendidas como formas de regular as relações sociais, inibindo práticas consideradas nocivas ao convívio social 
através de regras e punições para seu não cumprimento.

 Resposta: C
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