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1 Observe o mapa, complete o quadro e
responda.

3 Observe a imagem e responda.

Roma: da monarquia à república

Os etruscos são expulsos de Roma pe-
los patrícios.

Os plebeus conquistam direitos políticos
e sociais.

A união de núcleos populacionais dá ori-
gem à cidade de Roma.

As guerras de conquista possibilitam a for-
mação do grupo social dos cavaleiros.

Os romanos vencem os cartagineses nas
Guerras Púnicas.

A península Itálica antiga

Povos Cidades Rios Mares

a) Descreva a localização geográfica da ci-
dade de Roma.

b) Que povos a habitavam?

2 Assinale as afirmativas corretas sobre as
origens da civilização romana.
a) Gauleses e cartagineses se uniram com

o propósito de derrotar os povos itálicos
e dominar a região do Lácio, onde funda-
ram a cidade de Roma.

b)A cidade de Roma surgiu da união de pe-
quenos núcleos populacionais organiza-
dos pelos latinos, às margens do rio Tibre.

c) Os principais vizinhos dos latinos eram os
etruscos, que dominavam toda a região
que se estendia da margem oposta do rio
Tibre até o litoral.

d)Núcleos populacionais formados pelos
gregos se deslocaram do sul em direção
ao norte da península Itálica e ocuparam
a região onde viviam os latinos.

a) Quem era escravo em Roma?
b)Descreva a condição social do escravo ro-

mano.
c) Quem foi Espártaco? Em que aconteci-

mento ele desempenhou um papel prin-
cipal?

4 Numere os acontecimentos do quadro,
colocando-os em ordem cronológica.

5 Complete o quadro informativo.

Personagens da história de Roma

Júlio César

Tibério Graco

Tornou-se o primeiro impera-
dor romano, em 27 a.C.

Líder cartaginês que participou
da Segunda Guerra Púnica.

Liderou uma grande revolta de
escravos.

Povos da Antiga Itália
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Cena do filme Spartacus, de 1960.
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Fonte: Roma Imperial. Rio de Janeiro: Time-Life
Livros/José Olympio, 1971. p. 37.
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Organogramas para as questões 6 e 7.

Expansão romana
pelo mar

Mediterrâneo

Vitória romana
nas Guerras

Púnicas

Expansão do
trabalho escravo,
empobrecimento

do pequeno
agricultor

8 Assinale a(s) afirmativa(s) correta(s) sobre
a seqüência representada nos quadros.
a) A expansão romana pelo mar Mediterrâ-

neo foi resultado das Guerras Púnicas.
b)As conquistas militares romanas provo-

caram mudanças sociais, políticas e eco-
nômicas em Roma.

c) O empobrecimento do pequeno agricul-
tor ocorreu devido às invasões externas.

d)A expansão do trabalho escravo foi uma
das principais conseqüências do expan-
sionismo romano.

9 Responda.
a) Em que período da história romana esses

acontecimentos ocorreram?
b)Por que as conquistas romanas provoca-

ram o empobrecimento dos pequenos
agricultores?

10 Leia o texto e responda.

Pão e circo

“Sabia bem [o imperador] que os romanos se
conquistam sobretudo com duas coisas: a dis-
tribuição do trigo e os espetáculos públicos. O
governo de um imperador é avaliado tanto pe-
los divertimentos como pelas coisas sérias.
Descurar os assuntos importantes pode provo-
car um prejuízo maior, mas descurar os diverti-
mentos provoca maior descontentamento.”

Marco Cornélio Frontão. Introdução à história. In:
GIARDINA, Andrea (Org.). O homem romano.

Lisboa: Presença, 1991. p. 225.

a) Quem é o autor do texto? Qual o nome
de sua obra?

b)A que período da história romana o texto
se refere? Como você chegou a essa con-
clusão? Quando esse período começou?

c) De acordo com o texto, que cuidados o
governante deveria ter com a população?
Relacione esses cuidados com o título
dado ao texto.

d)O autor se refere a quais divertimentos?
Onde eles eram oferecidos?

e) Segundo o texto, por que a oferta de “pão
e circo” para o povo era uma tarefa cen-
tral do governante?

Rei

Tinha poderes ilimitados
(declarava guerras, exercia a
justiça, comandava os rituais

religiosos)

Comitia
Curiata

Formado pelas famílias
patrícias, escolhia o rei

Formada por todos os
romanos aptos a

guerrear, confirmava a
escolha do rei

Senado

Questores, edis,
pretores e
cessores

Auxiliavam os
cônsules na

administração
pública

Magistrado com
poder de vetar

decisões
contrárias aos

plebeus

Controlado pelos
patrícios, escolhia os

cônsules

Os principais
magistrados, eleitos
para um mandato

de um ano,
exerciam o poder

Cônsules Tribuno da plebe

Senado

1

Os regimes políticos de Roma

Organograma 1: 

Organograma 2: 

6 Complete o quadro.

7 Estabeleça as diferenças.
a) Quem exercia o poder na monarquia ro-

mana? E na república?
b)Quais as diferenças e semelhanças en-

tre os senadores da monarquia e da re-
pública?

c) Quais as principais diferenças entre as atri-
buições do rei e as dos cônsules?

d)Que cargo representava uma conquista
dos plebeus? Qual era sua atribuição?

Seqüência de acontecimentos para as ques-
tões 8 e 9.
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Respostas

Mediterrâneo.

Adriático.

Tirreno,
Jônico.

A península Itálica antiga

Povos Cidades Rios Mares

Etruscos,
gregos,
samnitas.

Latinos,
úmbrios,
sabinos,
volcos.

Oscos,
cartagineses.

Roma,
Nápoles,
Tarento,
Síbaris e
outras.

Ravena,
Felsina,
Perúsia,
Tarquínia.

Vetulônia,
Veios,
Cápua.

Arno.

Pó.

Tibre.

2. b, c.

3. a) Os escravos eram prisioneiros de guerra, pessoas em con-
dições de serem vendidas como escravas, filhos enjeita-
dos e toda e qualquer pessoa nascida de mulher escrava.

A civilização romana

1.

a) A cidade de Roma se localiza às margens do rio Tibre, no
centro da península Itálica.

b) A cidade era habitada pelos latinos.

7. a) Na monarquia, o poder era exercido pelo rei. Na república,
pelos cônsules.

b) Na monarquia, os senadores escolhiam o rei. Na república,
eles escolhiam os cônsules. Em ambos os casos, eram for-
mados pelas famílias patrícias.

c) O rei tinha poderes ilimitados. Os cônsules eram escolhi-
dos para um mandato de um ano e eram auxiliados pelos
demais magistrados.

d) O tribuno da plebe. Tinha o poder de vetar decisões contrá-
rias aos plebeus.

8. b, d.

Personagens da história de Roma

Otávio: Tornou-se o primeiro imperador romano, em 27 a.C.

Júlio César: Ditador romano assassinado em 44 a.C.

Aníbal: Líder cartaginês que participou da Segunda Guerra Púnica.

Tibério Graco: Lutou, como tribuno da plebe, por uma reforma agrária.

Espártaco: Liderou uma grande revolta de escravos.

Os regimes políticos de Roma

Organograma 1: Monarquia.

Organograma 2: República.

b) Socialmente inferior, o escravo era considerado um bem
como outro qualquer.

c) Escravo empregado como gladiador, Espártaco liderou uma
revolta de cativos que mobilizou toda a península Itálica e
espalhou o pânico entre os romanos. Acabou derrotado após
dois anos, quando ele e muitos de seus homens foram cru-
cificados.

4. 2, 3, 1, 5, 4.

5.

6.

9. a) Esses acontecimentos ocorreram na República.
b) O empobrecimento dos pequenos agricultores está relaci-

onado ao aumento do trabalho escravo em Roma. Nos cam-
pos, as grandes propriedades agrícolas passaram a empre-
gar trabalhadores escravos. Sem condições de competir
com os grandes proprietários, os pequenos agricultores,
arruinados, foram obrigados a migrar para as cidades.

10. a) Marco Cornélio Frontão, Introdução à história.
b) O texto se refere ao período imperial: faz referências ao

imperador. Além disso, o local preferencial dos divertimen-
tos, como sabemos, era o Coliseu, construído no século I,
por ordem do imperador Flávio Vespasiano. O período im-
perial começou no século I a.C.

c) O imperador deveria ser responsável pelas necessidades
de alimentação e de divertimento da população, "pão" e "cir-
co", respectivamente.

d) Principalmente lutas de gladiadores, no Coliseu, e corridas
de carros, no Circo Máximo.

e) A oferta de alimentos e diversões era importante porque
era um meio de o imperador obter apoio popular. O descui-
do com essas obrigações poderia trazer grandes prejuízos,
como intensas rebeliões populares.


