
 

 

 

 

 

1- A partir de 800 a. C., o mundo grego se dividiu em pequenas aldeias, os 
_______________,  
chefiados por poderosas famílias da nobreza guerreira, único segmento da 

sociedade que 

 detinha poderes políticos. 

 

 Sublinhe a expressão que completa o trecho acima. 
 

 

 a)       Eclésia 

b) Genos 
c) Cidade-Estado 
d) Democracia 
e)   Ágora 

2- Descreva cada camada social que formava a sociedade romana durante a 
Monarquia. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3- Leia e estude sobre os magistrados romanos. 

 

4- O que ficava estabelecido na Lei Canuleia? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5- Pode-se dividir a história política de Roma em três períodos sucessivos. Cite-os. 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6- De acordo com estudos realizados, qual a origem de Roma, segundo uma lenda? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



 

7- Quanto à história de Roma, pode-se considerar que: 

 

a) Roma conheceu apenas dois regimes políticos: a República e o Império; 

b) na passagem da República para o Império, Roma deixou de ser uma democracia 

e transformou-se numa oligarquia; 

c) os irmãos Tibério e Caio Graco foram dois tribunos da plebe que lutaram pela 

redistribuição das terras do Estado (ager publicus) entre todos os cidadãos 

romanos; 

d) no Império Romano, todos os homens livres – os cidadãos – eram proprietários 

de terras; 

e) no Império Romano, a base da economia era o comércio e a indústria. 

 
8- Assinale a alternativa CORRETA. As lutas que envolveram patrícios e plebeus 

na Roma antiga foram motivadas principalmente: 

 

a) pela exclusividade de participação política dos plebeus no Senado Romano; 

b) pelo interesse dos patrícios em implantar na cidade o voto livre e universal; 

c) pela incapacidade dos plebeus em realizar uma boa administração pública; 

d) pela insistência dos patrícios em promover a paz nas fronteiras do Império; 

e) pelo desejo dos plebeus em assegurar maior igualdade de direitos com os 

patrícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9- A respeito das classes que compunham a sociedade romana na Antiguidade, é 

CORRETO afirmar que:  

 

a) os "plebeus" podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela 

qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim 

certa ascensão social.  

b) os "plebeus" compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns 

que conseguiam enriquecer-se por meio do comércio, atividade que lhes era 

permitida.  

c) os "clientes" eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e transformados em 

escravos, quando sua conduta moral não condizia com a de seus protetores.  

d) os "patrícios" foram igualados aos plebeus, durante a democracia romana, 

quando da revolta dos clientes, que lutaram contra a exclusão social da qual eram 

vítimas.  

e) os "escravos" por dívida eram o resultado da transformação de qualquer romano 

em propriedade de outrem, o que ocorria para todos que violassem a obrigação de 

pagar os impostos que sustentavam o Estado expansionista.  

 

10- No século I, surgiu na região da Palestina uma nova religião. Ela pregava o 

monoteísmo e a salvação de toda a humanidade. Essa religião se expandiu pelo 

mundo e ficou conhecida como 

 

a) Luteranismo. 

b) Islamismo. 

c) Zoroastrismo. 

d) Anglicanismo. 

e) Cristianismo. 

 

             Realize as suas atividades com dedicação!  

                                                 Sucesso!  

                                                     Com carinho. Profª.: Bárbara Nóvoa. 

 


