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01. Na República romana, cabia aos cônsules (generais), sempre em número de dois, a chefi a administrativa e militar.
Como eram dois, um partia para as guerras e o outro cuidava da administração. Em caso de necessidade, um deles poderia ser 
nomeado ditador pelo prazo de seis meses, fi ndos os quais teria de prestar conta de seus atos.

Resposta: C

02. Este anfi teatro era utilizado como palco de lutas de gladiadores, espetáculos com feras e até batalhas navais, pois o Coliseu possuía 
um sistema que transformava a arena num grande lago. Tinha capacidade para receber até noventa mil espectadores.
Desde o período republicano, predominou em Roma o trabalho escravo. Os escravos, oriundos de diferentes regiões dominadas pelos 
romanos na bacia do Mediterrâneo, foram utilizados tanto na produção agrária quanto nas atividades urbanas.

Resposta: A

03. O auge do expansionismo romano esteve associado ao período posterior às Guerras Púnicas, quando Roma passou a dominar 
completamente o Mar Mediterrâneo, passado a denominá-lo Mare Nostrum. Também nesse momento o índice do número de 
escravos também cresceu exponencialmente.

Resposta: A

04. O fato do Cristianismo pregar o monoteísmo em contraposição ao politeísmo pagão dos romanos; bem como a negação sistemática 
da divindade dos Imperadores tornaram-se fatores sufi ciente para a ostensiva perseguição dos cristãos e a sua consequente 
matança nos circos romanos.

Resposta: C

05. A centralização do poder na época de Júlio César foi possível graças ao confronto com o Senado, que teve suas atribuições reduzidas. 
Essa situação deveu-se ao fortalecimento do exército, centralizado, e à grande popularidade de César perante à plebe, em grande 
parte devido aos benefícios econômicos concedidos, como parte do saque das regiões conquistadas e a geração de empregos através 
de obras públicas.

Resposta: A

06. Segundo o texto, a origem das lutas esteve ligada à expressão religiosa, porém, com o passar do tempo, adquiriu nova conotação. 
Partindo da data apresentada no texto, 105 a.C., percebe-se que a mudança ocorreu numa época de crise do governo republicano, 
chegando a época do Império como forma de promover a alienação da plebe, em número cada vez maior de marginalizados pela 
expansão do escravismo.

Resposta: D

07. O texto descreve o processo de concentração fundiária em Roma, destacando primeiro a utilização de subterfúgios por parte da elite 
patrícia que, posteriormente, ampliou suas propriedades abertamente, utilizando a mão de obra escrava.
O sistema escravista foi predominante em Roma a partir das conquistas e um de seus efeitos foi promover a marginalização da plebe.

Resposta: B

08. Durante o Período Republicano (509-27 a.C.), os romanos empreenderam diversas guerras, conquistaram vastas regiões e subjugaram 
muitos povos, sendo que parcela signifi cativa desses povos foi submetido à escravidão. Milhares de escravos foram enviados à Roma 
e às regiões próximas, e trabalharam nas mais diversas atividades, destacando-se a agricultura nas propriedades da elite patrícia. 
O desenvolvimento do escravismo determinou a retração do trabalho livre e a marginalização da maior parte dos plebeus.

Resposta: B

09. As autoridades romanas – e não a população – viam os cristãos e o cristianismo como uma ameaça, não apenas porque eram elementos 
de províncias dominadas, mas porque defendiam uma concepção de mundo universalista, que se opunha à superioridade romana em 
relação a outros povos; ao mesmo tempo, a crença em um Deus único, celeste, sem forma, chocava-se com o caráter divino dado ao 
imperador, questionando indiretamente seu poder.

Resposta: D

10. Com a crise do Império Romano, houve uma ruralização da sociedade, bem como das atividades comerciais. As invasões bárbaras 
permitiram que as cidades se esvaziassem e perdessem importância. Portanto, falta de escravos, invasões bárbaras e desenvolvimento 
do colonato marcam a transição do mundo antigo para o medieval. Já as relações de suserania e vassalagem caracterizam a Idade 
Média. Quanto à alternativa C, as cidades defi nharam juntamente com o Império romano, logo não se enquadra no contexto.

Resposta: C
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