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Evolução política de Roma; A cultura 
greco-romanaMódulo 4

Atividades para sala

01  D
 De uma forma geral, os romanos exaltam suas conquistas, 

e, no texto, Políbio destaca a importância de estabelecer 
um padrão, uma unidade cultural envolvendo os diferentes 
povos conquistados, reforçando a visão de superioridade 
dos romanos em relação a outros povos.

02  E
 O estabelecimento do império em Roma substituiu a repú-

blica e sua forma política baseada no equilíbrio entre Senado-
-Magistrados-Assembleias populares, uma vez que o poder 
estava cada vez mais concentrado na fi gura do imperador.

03  D
 A República romana foi estabelecida por meio de um 

golpe aplicado pela classe patricial, derrubando uma 
monarquia centralizadora e autoritária para unir o poder 
econômico ao poder político responsável por comandar a 
nova etapa da civilização romana.

04  E

 O fragmento da Lei das Doze Tábuas indica que a testemu-
nha tem papel central no procedimento jurídico romano, 
e ela deve ser invocada por aquele que a acusa e que tem 
o dever de comprovar a sua acusação. Além da testemu-
nha, a prova fundamenta a punição, como demonstram os 
artigos sobre o fl agrante e sobre o encontro do objeto fur-
tado na casa de alguém.  

05  C

 Os textos fazem referência ao conceito de isonomia, típica 
da democracia ateniense, e à existência do tribuno da plebe, 
uma magistratura criada em Roma no período republicano.

06  A

a) (V) A civilização grega criou o termo bárbaro consi-
derando que os outros povos eram inferiores no 
campo da cultura. Os romanos, herdeiros da cul-
tura grega, retomaram esse vocábulo associando-o 
a todos os povos que não pertenciam ao Império 
Romano. Dentro dessa perspectiva de inferiorizar 
outros povos, os romanos reforçaram a dicotomia 
entre civilização e barbárie. 

b) (F) A cultura medieval vinculada à Igreja Católica pro-
curou converter os bárbaros ao cristianismo.

c) (F) O Renascimento Cultural se inspirou nos valores 
humanistas e antropocêntricos da Antiguidade 
Clássica Greco-Romana, e não nos valores cristãos 
da sociedade romana.

d) (F) A concepção de vândalo foi criada pelo Império 
Romano, e não pelos povos dominados. 

e) (F) As nomenclaturas bárbaro e vândalo se desenvol-
veram anteriormente a qualquer contato dos roma-
nos com esses povos.

07  B

 A mitologia grega é riquíssima, exprime os principais valo-
res cultuados pelos gregos da época e serve de base para 
vários temas inerentes ao cotidiano na Grécia Antiga.

08  B

 O teatro servia como meio de entretenimento e refl exão 
sobre diversas questões, sejam o destino e a política no 
caso da Grécia, as relações de poder e a dualidade bem e 
mal nas obras shakespearianas, seja a salvação eterna no 
caso dos jesuítas do Brasil colonial.

09  D

 O Direito Romano é o principal legado deixado para a 
Modernidade. Toda a base do Direito atual provém de 
normas jurídicas romanas e princípios bem defi nidos por 
seus juristas.

Atividades propostas
01  B

 A vitória romana sobre os cartagineses ampliou os domí-
nios romanos na região do Mediterrâneo, com a conquista 
de diversas regiões no norte da África, na Península Ibérica 
e nos Bálcãs, transformadas em províncias e subordinadas 
ao Senado romano. Com essas conquistas, houve maior 
desenvolvimento do comércio e do escravismo, ampliando 
o lucro dos mercados e de proprietários rurais, mas, ao 
mesmo tempo, foram fundamentais para a pauperização 
da plebe.

 Antes das Guerras Púnicas, os romanos já haviam conquis-
tado a Península Itálica; a Gália foi conquistada um século 
depois. 

02  D

 A clientela romana era uma relação de dependência que 
envolvia um patrício com alguém que lhe prestava serviço. 
O termo clientelismo foi também empregado no Brasil, 
na época da Primeira República, para ressaltar as relações 
entre políticos e coronéis com o eleitorado.
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03  B

 Durante o Período Monárquico em Roma, existiu a escra-
vidão por dívida, mas em pequena dimensão. Foi no 
Período Republicano, com a política expansionista dos 
romanos a partir das Guerras Púnicas, que se desenvolveu 
o escravismo como meio de produção. Parte dos povos 
dominados era enviada à Roma, e o desenvolvimento da 
escravidão determinou a marginalização da plebe.  

04  E

 O discurso deixa claro que a importância da luta não está 
na manutenção da condição livre de cada um, mas na 
manutenção da condição superior que Atenas tinha com 
relação a outras cidades-Estado gregas. 

05  D

 A escravidão já existia nas civilizações da Antiguidade 
Oriental como Egito, Mesopotâmia, Fenícios, Hebreus 
e Persas, porém, foi na Antiguidade Clássica Ocidental, 
Grécia e Roma, que ela se tornou um modo de produção 
hegemônico em um determinado momento da história 
destas duas civilizações. Pensadores importantes, como 
Aristóteles, consideravam a escravidão uma condição 
natural e justa.

06  D

 As contínuas campanhas empobreceram os pequenos 
agricultores, que compunham grande parte do exército 
romano. Cada vez mais pobres, eles eram obrigados a 
vender suas terras e migrar para as cidades. O aumento da 
concentração agrária nas mãos de latifundiários e a anexa-
ção de outros territórios, bem como o controle do Medi-
terrâneo, permitiu a criação de uma vasta rede comercial. 
Além disso, as guerras geravam uma quantidade imensa 
de prisioneiros, convertidos em escravos.

07  E

 Tendo em vista a grande expansão territorial por meio de 
guerras, os gastos militares ocupavam o topo da lista de des-
pesas de Roma, tanto na fase da República quanto na fase do 
Império. Ao ampliar o território, a necessidade de aumentar a 
rede de estradas, possibilitando o acesso entre as partes do 
Império também se fez presente. Por fim, as obras públicas 
também constituíram grande parte das despesas.

08  D

 Átila foi o último e mais poderoso rei dos hunos, povo 
originário da Ásia Central, que adquiriu grande poder 
bélico, com ações rápidas de sua cavalaria, responsável 
por importantes conquistas contra o Império Romano.  

09  E

 O período destacado foi marcado pelo apogeu do expan-
sionismo romano, quando Roma dominava todos os ter-
ritórios ao redor do Mediterrâneo, incluindo a Palestina. 
O mosaico de animais representa a quantidade e diversi-
dade desses territórios. 

10  C

a) (F) Neste contexto, o Império já havia expandido.
b) (F) Não houve o retorno ao politeísmo.
c) (V) No Baixo Império Romano, séculos III, IV e V d.C., 

o império entrou em declínio devido à crise escra-
vista que acabou engendrando uma crise genera-
lizada: econômica, política, militar, administrativa. 
Nesse contexto crítico, ocorreram as invasões dos 
bárbaros germânicos sobre as fronteiras europeias 
do Império Romano, necessitando, então, de mais 
gastos militares exatamente quando o Império 
estava em crise. 

d) (F) Não havia anseios expansionistas no Baixo  Império 
Romano, pois a fase de expansão já havia ocorrido 
ao longo do Período Republicano e no início do 
Império.

e) (F) As Guerras Púnicas, conflito entre Roma e Cartago, 
ocorreram na República Romana.  

11  B

 Ao longo da República Romana, 509-27 a.C., e início do 
Império, ocorreu o processo de expansão, o Mare  Nostrum, 
sendo necessária uma rede de estradas, pontes e aquedu-
tos para interligar as províncias com a capital Roma, facili-
tando a comunicação e a administração. Neste sentido, o 
Estado romano necessitou de muitos recursos para investir 
nessa infraestrutura e, assim, muitos impostos foram cria-
dos para aumentar a receita. Para atender a esta demanda 
social de comunicação, a engenharia civil ganhou destaque 
e projeção no fim da República e no Império Romano, como 
foi mencionado na alternativa B. As demais alternativas 
cometem equívocos ao considerar que não foram apenas 
obras de cunho religioso que foram financiadas com recur-
sos públicos, além disso, havia uma rede de comunicação 
para facilitar a cobrança de  impostos.  

12  D

 A história de Roma na Antiguidade, sobretudo no período 
da República, 509-27 a.C., foi pautada pela expansão ter-
ritorial e a conquista de outros povos. Dessa forma, Roma 
montou um grande exército para atender a demanda 
expansionista, exigindo de seus aliados tropas para for-
talecer o exército, e não dinheiro. Primeiramente, Roma 
dominou a Itália e, por intermédio das guerras contra 
Cartago, acabou dominando o Mar Mediterrâneo (o Mare 
Nostrum romano) e montando um grande império. Essa 
expansão provocou uma série de transformações que 
levaram ao fim da república romana.

13  D

 A família romana era excessivamente patriarcal, reser-
vando à mulher um papel secundário na hierarquia social.

14  B

 O texto aponta para a construção de templos destinados 
aos deuses vinculados às pólis (ou cidades-Estado) da 
Grécia Antiga. Cada cidade-Estado possuía suas divinda-
des, onde se construíam templos para homenageá-las. Os 
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templos eram verdadeiros monumentos destinados aos 
deuses que representavam não apenas a elite agrária ou 
um determinado grupo social, mas todos os moradores 
da cidade-Estado. Dessa forma, a religião contribuiu como 
um elemento de coesão social, unificando as crenças, 
estabelecendo identidade e vínculos comunitários entre 
os residentes das pólis. As demais alternativas estão incor-
retas. A religião não significou igualdade social dentro das 
pólis e não eliminou diferenças étnicas.

15  A

 No contexto da Antiguidade Oriental, surgiram diversas 
civilizações no Oriente Próximo que deram contribuições 
relevantes para as ciências. O Egito Antigo desenvolveu a 
Matemática, Medicina, Astronomia e usou muitas pedras 
em suas construções, como as pirâmides. A Mesopotâmia 
também desenvolveu as ciências para construir suas torres 
denominadas zigurates. Estas civilizações antigas estabele-
ceram inúmeros contatos nas regiões que bordejam o Mar 
Mediterrâneo. Os gregos, em suas viagens,  conheceram 
muitos povos e usufruíram dos legados destas civilizações.

16  E

 O texto remete à figura do filósofo Sócrates e de sua base 
de pensamento, que não previa muito a escrita, mas sim 
os diálogos sempre ricos de conteúdo e de problemáticas 
para aprimorar o ser humano, geralmente voltados à moral 
e à política.

17  C

 Os rituais teatrais na Grécia Antiga concentravam-se em 
Atenas e, inicialmente, eram feitos como parte das home-
nagens ao deus Dionísio. O auge da produção teatral 
coincide com o apogeu da própria cidade de Atenas, por 
volta do século V a.C. 

18  E

 A poesia épica grega atingiu seu auge com a Ilíada e a 
Odisseia que, acredita-se, foram escritas por Homero.


