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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 7

1. (Ueggo/SAS) A cultura greco-romana influenciou decisivamente a formação cultural do mundo 
ocidental. Os romanos herdaram dos gregos a visão humanista, imprimindo, porém, um caráter 
mais prático à cultura grega. Em relação ao legado da cultura greco-romana, analise as proposi-
ções a seguir.

I. O legado mais importante dos romanos à posteridade foi o seu código de leis baseado no direi-
to natural (compêndio de filosofia jurídica), no direito das gentes (compilação de leis abrangentes, 
que não levavam em consideração as nacionalidades) e no direito civil (leis aplicáveis aos cida-
dãos romanos).
II. A arquitetura e a escultura gregas expressavam códigos, valores morais e intelectuais relacio-
nados ao humanismo, ao racionalismo, à simplicidade e ao equilíbrio, visando, em última instân-
cia, à harmonia e à ordem na vida cotidiana grega.
III. Os espetáculos de gladiadores romanos representavam um elemento importante para os go-
vernantes do período imperial, na medida em que educavam e conscientizavam a multidão acer-
ca das questões políticas e sociais.

Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
b) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
c) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
d) Todas as proposições são verdadeiras.
e) NDA.

2. Sobre as Guerras Púnicas, temos:
a) A primeira foi vitória de Roma.
b) A primeira foi vitória de Cartago.
c) A segunda foi vitória de Cartago.
d) A terceira foi vitória de Cartago.
e) Roma e Cartago compartilhavam dos mesmos objetivos.
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3. Leia atentamente.

A Itália ocupa uma posição privilegiada no Mediterrâneo central: por um lado, é o traço de união 
entre a bacia oriental e a bacia ocidental daquele mar (…) por outro, é como uma ponte entre a 
África e a Europa. (…) As planícies são raras. (…) É banhada a oriente pelo mar Adriático e a oci-
dente pelo mar Tirreno limitado por três grandes ilhas: a Córsega, a Sardenha e a Sicília.

HERMAN, Jacques. Guia de História Universal. Lisboa: Edições 70. 1981.

Agora responda.
a) De acordo com o texto e com a matéria estudada, podemos concluir que a região citada era 
constituída por qual tipo de relevo?
b) Qual o nome dos 3 primeiros grupos de habitantes dessa região?
c) Ainda com relação ao relevo, temos as práticas desenvolvidas pelo grupo que ali habitava. 
Quais seriam elas?

4. (Unicamp-SP) 
Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. Sem nossas instituições antigas, sem nossas 
tradições venerandas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres cida-
dãos fundar e manter, durante tão longo tempo, a nossa República.

Adaptado de Cícero. Da República. In: Os pensadores, v.5. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 184.

a) Nomeie e caracterize uma das instituições politicas da República romana (509-31 a.C.).
b) A expansão, ocorrida durante a República, fez com que os romanos tivessem contato com o 
mundo helenista e incorporassem alguns costumes e tradições. O que foi o helenismo e qual sua 
importância na Roma republicana?

5. (Fuvest-SP) A expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da Bacia 
do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais e econômicas, entre as quais:
a) marcado processo de industrialização, êxodo urbano, endividamento do Estado.
b) fortalecimento da classe plebéia, expansão da pequena propriedade, propagação do cristianis-
mo.
c) crescimento da economia agropastoril, intensificação das exportações e aumento do trabalho 
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livre.
d) enriquecimento do Estado Romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, 
aumento do número de escravos.
e) diminuição da produção nos latifúndios, acentuando o processo inflacionário, escassez de mão 
de obra escrava.

6. Complete a tabela abaixo.

Integrantes Características

PRIMEIRO 
TRIUNVIRATO

SEGUNDO
TRIUNVIRATO

7. Complete com V (verdadeiro) ou F (falso).
a) Os plebeus eram pobres, viviam como agricultores ou artesãos. (     )
b) Os plebeus formavam a aristocracia de Roma. (     )
c) Os clientes eram intermediários entre os patrícios e os plebeus. (     )
d) Os escravos eram muitos no império. (     )
e) Para o patrício, quanto maior o número de clientes, menor seu prestígio. (     )

8. Leia atentamente o trecho a seguir.

 Os senadores impuseram derrota ao governo Luiz Inácio Lula da Silva e aprovaram, por 
44 votos a 31, o destaque do PFL à medida provisória do salário mínimo, elevando o valor de R$ 
260,00 para R$ 275,00. Três senadores do PT e 5 dos 22 do PMDB, maior partido aliado, votaram 
contra o governo.
 (…) A derrota do governo ocorreu apesar do empenho do presidente e da pressão de 
ministros e governadores sobre os senadores da base aliada. (…)

Folha de S.Paulo, 18 jun. 2004 (capa).
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Agora responda:

a) Cite as principais características do Senado romano, no período monárquico.
b) Estabeleça uma comparação entre o Senado atual em nosso país e aquele da Monarquia da 
Roma Antiga.

9. Complete com o que está sendo indicado pelas setas:
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10. Complete a cruzadinha.

1. Ato de oferecer um bem como garantia de pagamento de uma dívida.
2. Bem ou riqueza pilhada de alguém.
3. Qualquer grande órgão alojado na cavidade torácica.
4.  Coisa pública.
5.  Arte de falar bem.
6.  Nome pelo qual os romanos chamavam os cartagineses.


