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01. A abordagem da questão em seu texto deixa clara a existência de uma grande interação entre os vários segmentos da sociedade romana. 
Sobre isso, podemos destacar: “(...) os pobres encontram passeios e campos de esporte (...) o maior prazer era o de estar na multidão, 
gritar, encontrar pessoas (...)”.  Isso também demonstra a heterogeneidade sociológica própria de uma civilização extremamente 
complexa como a romana.

 Resposta: A

02. Com o enfraquecimento dos pilares da República Romana e a conquista de grande parte da Europa Continental, os militares assumiram 
uma posição de destaque na sociedade, com uma mais ampla institucionalização da sua natureza, antes não profissional. Isso fez com 
que homens como Cesar viessem a ascender politicamente, num período que transitou entre a República e o Império.

Resposta: B

03. Em meio à crise do escravismo, a partir do século III, o sistema de colonato torna-se a solução para o problema da falta de mão de 
obra e da retração da produção agrícola no Império Romano. Devido ao fim das conquistas, a quantidade de escravos que adentrava 
o Império diminuiu drasticamente, contribuindo para uma crise na produção de alimentos, o que deteriorou a situação econômica de 
proprietários de terra e arrendatários. Os escravos, bem como os trabalhadores livres, são substituídos gradativamente pelos colonos 
que, por um lado, tinham o status superior ao do escravo uma vez que não eram mais uma mercadoria, mas por outro lado, estavam 
presos à terra.

Resposta: B

04. Trata-se de uma questão de interpretação de texto, que não exige maiores conhecimentos históricos. Percebe-se na leitura que o 
crescente imperialismo romano, que ocorre a partir das Guerras Púnicas, cujo impacto cultural é percebido pelo uso da arte como 
instrumento propagador das façanhas militares.

Resposta: A

05. As lutas de gladiadores, bem como corridas e encenações, fizeram parte do chamado “panis et circenses”, no decorrer ) do Império 
Romano, tendo por objetivo desviar a atenção da plebe sobre a grande concentração de renda nas mãos dos patrícios e manter o 
povo afastado das decisões do governante. Ao mesmo tempo, as constantes de apresentações de * lutas só eram possíveis graças ao 
grande fluxo de escravos, vindos das diversas frentes de batalhas do expansionismo romano.

Resposta: E
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