
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre - História 

Conteúdo: 
 

 ROMA 

 

 

Lista de exercícios 

1 - A principal língua falada dos antigos romanos era o: 

 

a) Português; 

b) Espanhol; 

c) Francês; 

d) Latim; 

e) italiano; 

 

2 - Como foi fundada a cidade de Roma? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3 - Quais os povos habitavam a região da península Itálica? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 - Durante muitas épocas muitos povos instalaram-se na península itálica, todas as alternativas 

abaixo se referem a um desses povos exceto: 

 

a) italiotas; 

b) hebreus; 

c) etruscos; 

d) gregos; 

e) nenhum. 

 

 

5 - Que grupo de pessoas formava os Plebeus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Colégio FAAT 
Ensino Fundamental e Médio 



6 - Por volta de 2000 antes de cristo sob o poder dos etruscos, Roma consolidou-se como cidade, 

dando início a um processo de organização política e social que tem como resultado a (o): 

 

a) Monarquia; 

b) República; 

c) Império; 

d) Parlamentarismo; 

e) república parlamentarista. 

 

7 - Que grupo de pessoas formava os Escravos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8 - Quantos períodos Roma foi dividida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9 - Eles tinham como função principal eleger altos funcionários e aprovar ou rejeitar leis: 

 

a) Assembleia Curial; 

b) Sociedade de Patrícios; 

c) Membros do senado; 

d) Membros dos plebeus; 

e) Assembleia monárquica. 

 

10-Quais eram as Magistraturas e quais suas funções? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11 - Entre quais povos ocorreram as Guerras púnicas? 

__________________________________________________________________________________ 

 

12 - Qual a principal reinvindicação dos irmãos Graco? 

__________________________________________________________________________________ 

 



13 - Na antiga Roma eles possuíam enormes quantidades de propriedade de terras, rebanhos e 

escravos, estamos falando dos: 

 

a) clientes; 

b) senado; 

c) plebeus; 

d) etruscos; 

e) patrícios. 

 

14 - Chegaram à península por volta do século VIII a.C. Ocuparam de início a região central e, logo em 

seguida, estenderam seus domínios até o norte: 

 

a) italiotas; 

b) gregos; 

c) portugueses; 

d) etruscos; 

e) franceses. 

 

15-O que foi a política do Pão e Circo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

16 - Na Roma Antiga, a expressão "até tu Brutus?" foi atribuída a Júlio César que, de acordo com 

fontes históricas, a teria proferido no momento de seu assassinato, em 44 a.C. Nesse contexto da 

história de Roma, Júlio César tornou-se conhecido porque: 

 

a) iniciou o processo de expansão romana, desencadeando as chamadas guerras púnicas, por meio 

das quais Roma se converteu em potência marítima; 

b) criou o primeiro código escrito, denominado "Leis das Doze Tábuas", que tratava de assuntos 

referentes ao Direito Civil e ao Direito Penal; 

c) adquiriu grandes poderes e privilégios especiais, como os títulos de ditador perpétuo e de censor 

vitalício, suscitando lutas políticas pelo poder, sobretudo no Senado Romano; 

d) contribuiu, com as suas leis abolicionistas, para crise geral do escravismo romano, que abalou as 

atividades agrícolas de todo o Império Romano; 

e) propôs à Assembleia Romana o seu projeto de reforma agrária, limitando a ocupação de terras 

públicas aos cidadãos romanos. 

 

17- Quais as causas do declínio de Roma? 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18- O que foi o Édito de Milão? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19- Quem foi Constantino? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

20 - Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano, entre elas:  

 

a) a oposição à religião do Estado Romano e a negação da origem divina do Imperador, pelos 

cristãos; 

b) a publicação do Edito de Milão que impediu a legalização do Cristianismo e alimentou a repressão; 

c) a formação de heresias como a do Arianismo, de autoria do bispo Ário, que negava a natureza 

divina de Cristo;  

d) a organização dos Concílios Ecumênicos, que visavam promover a definição da doutrina cristã; 

e) o fortalecimento do Paganismo sob o Imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de 

cristãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabarito 
1 - d 

 

2 - Roma teria surgido pela mitologia do herói troiano Eneias, que fugiu de troia quando foi invadida 

pelos gregos e desenvolveu uma cidade chamada Alba Longa. 

 

3 - Grupo dos italiotas era formado de povos latinos, sabinos, úmbrios e samnitas. Além dos italiotas 

houve também a participação de povos como etruscos, cartaginenses e gregos. 

 

4 - b 

 

5 - Homens livres, mas não possuíam direitos políticos/ população em geral. 

 

6 - a 

 

7 - Por dívidas, por ser prisioneiro de guerra ou por terem nascidos como filhos de escravos. 

 

8 - Em 3 períodos 

1º- Monarquia 753 – 509 a.C. 

2º- República 509 – 27a.C. 

3º- Império 27 a.C. – 476d.C. 

 

9 - a 

 

10 - Pretor: aplicação das leis. 

Edil: Administração da cidade. 

Questor: tesoureiros que cuidavam do dinheiro. 

Censor: cuidava dos costumes da população 

Pontífice máximo: chefe dos sacerdotes 

Cônsules: eram 2 que comandavam o exército e organizavam o Senado 

Ditador: só em casos de extrema necessidade e que era por no máximo de 6 meses, então era 

escolhido outro. 

 

11 - Romanos e Cartaginenses  

 

12 - Reforma agrária 

 

13 - e 

 

14 - d 

 

15 - A política do Pão e circo (panem et circenses)  era o modo com o qual os líderes romanos 

lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. 

Em época de crise os imperadores acalmavam o povo com enormes arenas, nas quais realizavam-se 

espetáculos envolvendo gladiadores, animais ferozes, corridas de bigas, acrobacias, bandas, 

espetáculos com palhaços, artistas de teatro e corridas de  cavalo. 



 

16 - c 

 

17 - A entrada dos povos bárbaros e a ocupação de várias regiões do império. A religião cristã que 

abalou a estrutura antiga da sociedade ao pregar a igualdade. O enfraquecimento do exército devido 

às constantes lutas, gastos e presença de soldados bárbaros. A constante crise econômica, social e 

política. 

 

18 - O Édito de Milão, assinado em 313 pelo imperador Constantino, determinava que os cristãos 

poderiam manifestar livremente sua religiosidade. 

 

19 - Um imperador Romano que permitiu a religião católica pudesse ser manifestada, ele inclusive se 

declarou cristão. 

 

20 - a 


