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Mundo Antigo: Roma 

 

Teoria 

 

O Mito de fundação 

Até hoje, os marcos da fundação de Roma são debatidos por historiadores e arqueólogos, porém, é 

amplamente conhecido por estudiosos um mito de origem muito divulgado durante o império, principalmente 

pelo poeta Virgílio, em Eneida e por Tito Lívio, que contavam a história de Rômulo e Remo. 

No mito, a sacerdotisa Reia Silvia, obrigada a se manter virgem, engravida do deus Marte e nomeia seus filhos 

gêmeos de Rômulo e Remo, descendentes do antigo guerreiro troiano Enéas. Contrariado, o rei Amúlio, de Alba 

Longa, pune a sacerdotisa a prendendo em um calabouço e jogando as duas crianças no rio Tibre. Os bebês, 

no entanto, são salvos por uma loba aos pés do monte Palatino, que os amamenta sob as ordens do deus 

Marte.  Em seguida, os dois irmãos são encontrados por uma família de pastores locais e crescem na região. 

Futuramente, após a vingança dos irmãos contra Amúlio e o retorno ao monte Palatino, os irmãos decidem 

fundar uma nova cidade, mas, por conta de um desencontro de ideias, Rômulo assassina Remo e funda Roma, 

em 753 a.C., tornando-se o primeiro rei.  

Apesar dos mitos difundidos, é conhecido pela historiografia que, inicialmente, a região da península itálica era 

composta por diferentes povos, como os sabinos, os latinos, os etruscos, os italiotas e, ao sul os próprios 

gregos com suas colônias. Visto isso, a partir deste período, a história da Roma Antiga pode ser dividida 

cronologicamente em três fases: a Monarquia, a República e o Império. 

 
Romulus and Remus – Wenceslaus Holla, Bohemian, 1652 

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/360730 
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Monarquia (da fundação de Roma ao século VI a.C.) 

A região de Roma, sem muitas terras férteis, foi primeiro povoada por pastores e pequenas famílias, que 

passaram a centralizar o poder e desenvolver sistemas administrativos, mas logo foram dominados por outros 

povos, sobretudo os etruscos, que impuseram seu domínio militar e político.  

Neste período a divisão social já se destacava de forma hierárquica, com os chamados patrícios dominando 

as terras férteis e os privilégios políticos; os plebeus, que eram trabalhadores livres, mas sem direitos políticos; 

os clientes, que também eram trabalhadores livres, mas prestavam serviços aos patrícios e, por fim, os 

escravizados, que se encontravam nesta situação por dívidas ou por serem espólios de guerras.  

Este período monárquico durou até o século VI a.C., com uma predominância de reis etruscos no poder, sendo 

Tarquínio, o Soberbo, o último dos reis. Este, por sua postura audaciosa e tirânica e pelos conflitos causados 

com o senado e com a aristocracia local, logo foi derrubado em uma espécie de golpe articulado pelos patrícios 

e pelo próprio senado, que exilou Tarquínio e instalou em Roma uma república dominada pelos patrícios. 

 

República (VI a.C. – I a.C.) 

No período republicano, Roma conquistou toda a península itálica e iniciou sua 

expansão territorial, dando forma ao seu modelo econômico baseado na escravidão 

e na conquista de novas terras. Os romanos nesse período eram governados por um 

Senado composto por homens que detinham cargo vitalício e decidiam as principais 

questões referentes ao Estado.  

Durante a república, o Senado manteve suas funções legislativas, mas também 

atuava nas partes administrativas e financeiras apoiando os magistrados, que se dividiam em: cônsules 

(encarregados do poder executivo), pretores (judiciário), censores (faziam o censo), edis (responsáveis pelo 

controle urbano) e os questores (administravam o tesouro público). 

Neste período a sociedade romana manteve a forte hierarquia, de difícil mobilidade, estando no topo ainda os 

patrícios, que eram proprietários de terras, cidadãos romanos, donos de escravos e responsáveis pelos altos 

cargos políticos. Desta forma, apesar de existir uma república como sistema político, o que na prática se 

adotava como regime era uma oligarquia, pois o poder continuava concentrado nas mãos de poucos 

privilegiados. Essa relação entre as classes e os privilégios do topo, assim como em Atenas, acabaram por 

gerar uma série de tensões sociais. Um dos momentos mais sensíveis aconteceu em 494 a.C., quando 

insatisfeitos com o sistema político romano os plebeus abandonaram a capital e passaram a exigir uma série 

de mudanças políticas, conquistando, enfim, o cargo de tribuno da plebe, que teria o poder de vetar decisões 

do Senado.  

Outras conquistas para os plebeus também vieram nesse período para amenizar as tensões entre as classes, 

como a criação da Lei das 12 Tábuas, em 450 a.C., que garantia a organização e registro das leis romanas; as 

Leis Licínias, que estabeleciam a obrigatoriedade de um cônsul ser plebeu; a Lei Canuleia, que autorizava o 

casamento entre membros de classes sociais diferentes. Entretanto, apesar dessas leis apaziguarem 

momentaneamente as tensões sociais, as crises internas não deixaram de existir.  

Muitos desses problemas se aprofundaram com a própria expansão romana, pois, com o domínio na península 

itálica e, posteriormente, com a conquista de Cartago nas chamadas Guerras Púnicas (264 – 146 a.C.), a 

República romana ganhou dimensões gigantescas, de difícil administração. Piorando ainda mais a situação, a 

massiva entrada de escravizados em Roma impossibilitou o trabalho de muitos camponeses, que migraram 

para as cidades e se tornaram massas famintas e desempregadas. Os pequenos proprietários, por sua vez, 

não conseguiam disputar com os grandes agricultores e os pequenos comerciantes pouco vendiam com a 
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entrada cada vez maior de produtos estrangeiros e com a ascensão dos grandes comerciantes. Toda essa 

conjuntura de concentração de terras, má administração pública e empobrecimento da plebe acabou sendo 

responsável por acumular ainda mais problemas para o Senado e, por fim ampliar os conflitos sociais.  

Apesar dos irmãos Gracos tentarem elaborar propostas de reforma agrária e projetos para apaziguar os 

problemas sociais, a saída romana para a crise acabou sendo pelo recrudescimento do poder, com a instalação 

de uma ditadura militar na república. No ano 60 a.C., o Senado enfim iniciou um regime de triunvirato, que seria 

formado por três generais, sendo inicialmente Pompeu, Crasso e Júlio César. Deste triunvirato, uma crise 

política se instalou, levando César a se tornar um ditador vitalício e enfraquecendo o Senado que, insatisfeito, 

articulou um golpe com a elite romana que assassinou o ditador.  

Apesar de um segundo triunvirato ter se formado com a morte de César, composto por Marco Antônio, Otávio 

e Lépido, mais uma vez uma crise interna levou os ditadores aos conflitos, que teve, por fim, a vitória de Otávio 

e sua ascensão solitária ao poder. Recebendo o título de augustus (divino), Otávio logo deu início ao Império 

Romano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Império (I a.C. – V a.C.) 

Nessa fase a vida política romana mudou consideravelmente, pois agora havia um Imperador associado a uma 

figura divina, que tinha o cargo vitalício e governava praticamente de modo soberano, mesmo com a existência 

de um Senado.  

O império foi um período de grandes mudanças na sociedade e na cultura romana, sendo instalados os 

famosos coliseus por todo o território dominado, fazendo um controle ideológico e social de sua população e 

distribuindo trigo para conter as revoltas locais. Essa medida ficou conhecida como a política do “pão e circo”, 

pois alienava a população com comida e diversão e mantinha a paz no império, mesmo com os privilégios da 

elite.  

O mercado de escravos continuou sendo uma grande fonte de renda para Roma, já que a força de trabalho em 

grande parte ainda era a escravizada, principalmente no meio urbano. Com Otávio Augusto a população 

escravizada cresceu ainda mais, pois a política expansionista se manteve e novos estrangeiros escravizados 

continuaram chegando ao Império.  

Com o crescimento romano e a entrada de diversos povos para essa civilização, naturalmente, novas religiões 

também começaram a se disseminar entre os romanos, dentre elas, o cristianismo ganhou muita força e 

passou a colocar em xeque a própria representação divina do Imperador. Os conflitos entre o império e os 

cristãos foram tão intensos que imperadores como Nero, por exemplo, levaram a perseguição religiosa a 

barbaridade, com o uso de cristãos em batalhas contra leões e gladiadores, para o divertimento dos romanos.  

Patrícios

Clientes

Plebeus

Escravos
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O cristianismo se tornou então uma ideia subversiva em Roma, que conquistou 

principalmente os escravizados ao falar sobre amor ao próximo, ao pregar a não 

violência e ao profetizar uma vida melhor aos pobres após a morte. O crescimento dessa 

religião foi tão grande que, posteriormente, acabou conquistando inclusive a elite 

romana, com a conversão do Imperador Constantino em 313 d.C., que declarou a 

liberdade de culto no império e, em 391 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial de 

Roma, perseguindo todas as outras, consideradas pagãs.  

A partir do século II d.C., o império romano passou a viver seus maiores momentos de crise, pois, com um 

território de proporções colossais, a administração já não conseguia mais alcançar todas as fronteiras, que 

cada vez mais eram pressionadas pelos chamados povos bárbaros. Esses grupos, que configuravam diversas 

tribos e etnias espalhadas pelas fronteiras do império passaram a invadir regiões distantes e fazer parte do 

império ou dominar territórios isolados.  

Sendo assim, a queda do império romano, ou melhor, seu desmantelamento, deve-se a uma série de invasões 

bárbaras nas fronteiras, à crise de desabastecimento de alimentos e mão de obra, aos próprios conflitos 

políticos internos e uma crise do escravismo. O seu fim foi marcado pelo saque à Roma promovido por 

Odoacro, o rei dos hérulos, em 476 d.C., que depois foi coroado Rei da Itália. Assim, portanto, começava o 

processo de transição da antiguidade para a Idade Média. A maioria dos governantes das províncias, que 

muitas vezes eram antigos líderes dos povos das regiões, devido às crises já não obedeciam mais às ordens 

de Roma, o que contribuiu, enfim, para o desmantelamento do império do Ocidente e para a formação do 

feudalismo. 
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Exercícios 

 

1. Durante seu Período Republicano, Roma vivenciou diversos embates entre patrícios e plebeus que 

resultaram na fragilização do sistema político e em profundas mudanças sociais, dentre as quais é 

possível destacar:  

a) A gradativa exclusão dos plebeus e a concentração de poder nas mãos da aristocracia patrícia. 

b) A substituição de todos senadores patrícios por plebeus, instaurando o momento mais importante 

da democracia romana. 

c) A instauração da Assembleia da Plebe e a destituição de uma das mais tradicionais instâncias 

decisórias, o senado romano. 

d) A conquista de certa igualdade de direitos pela plebe em relação aos patrícios, inclusive com o 

direito de participação na esfera da magistratura. 

e) O fim da escravidão após a revolta de Espartacos e a distribuição de terras entre a plebe. 

 

 

2. (Enem 2016) Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que 
espécie de constituição os romanos conseguiram em menos de cinquenta e três anos submeter quase 
todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo - fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, 
quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar 
qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? 

POLÍBIO. História, Brasília: Editora UnB, 1985. 

A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., é a 

a) ampliação do contingente de camponeses livres. 

b) consolidação do poder das falanges hoplitas. 

c) a concretização do desígnio imperialista. 

d) adoção do monoteísmo cristão. 

e) libertação do domínio etrusco. 

 

 

3. (Enem 2016) A Lei das Doze Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito 
costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor; ou 
vendê-lo como escravo “do outro lado do Tibre” – isto é, fora do território de Roma. 

CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 

 A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus 

a) modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio. 

b) exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. 

c) conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. 

d) ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos. 

e) reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. 
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4. (Enem 2012) 

 

A figura apresentada é de um mosaico, produzido por volta do ano 300 d.C., encontrado na cidade de 

Lod, atual Estado de Israel. Nela, encontram-se elementos que representam uma característica política 

dos romanos no período, indicada em: 

a) Cruzadismo — conquista da terra santa. 

b) Patriotismo — exaltação da cultura local. 

c) Helenismo — apropriação da estética grega. 

d) Imperialismo — selvageria dos povos dominados. 

e) Expansionismo — diversidade dos territórios conquistados. 

 
 

5. (Enem Libras 20174) 

TEXTO I 

Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos: perguntei a eles 

mesmos se eram cristãos; aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez 

a pergunta, ameaçando-os com o suplício. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava 

que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, cidadãos 

romanos portadores da mesma loucura, pus no rol dos que devem ser enviados a Roma. 
Correspondência de Plínio, governador de Bitínia, província romana situada na Ásia Menor, ao imperador Trajano. Cerca do ano 

111 d.C. Disponível em:www.veritatis.com.br  Acesso em: 17 jun. 2015 (adaptado). 

 

TEXTO II 

É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração pratiquem a religião que o 

apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem esta 

norma tomem o nome de cristãos católicos. Porém, o resto, os quais consideramos dementes e 

insensatos, assumirão a infâmia da heresia, os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igrejas 
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e serão castigados em primeiro lugar pela divina vingança e, depois, também pela nossa própria 

iniciativa. 
Édito de Tessalônica, ano 380 d.C. In: PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. História da Idade Média: textos e testemunhas. São Paulo: 

Unesp, 2000. 

Nos textos, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em dois momentos 
distintos. Em que pesem as diferentes épocas, é destacada a permanência da seguinte prática: 

a) Ausência de liberdade religiosa. 

b) Sacralização dos locais de culto. 

c) Reconhecimento do direito divino. 

d) Formação de tribunais eclesiásticos. 

e) Subordinação do poder governamental. 

 

 

6. (Enem 2016) Os escravos tornam-se propriedade nossa seja em virtude da lei civil, seja da lei comum 
dos povos; em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de vinte anos permitir a venda de si própria 
com a finalidade de lucrar conservando uma parte do preço da compra; e em virtude da lei comum dos 
povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas 
escravas. 

CARDOSO, C. F. Trabalho compulsório na Antiguidade. São Paulo: Graal, 2003. 

A obra lnstitutas, do jurista Aelius Marcianus (século lll d.C.), instrui sobre a escravidão na Roma antiga. 
No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma 

a) mão de obra especializada protegida pela lei. 

b) força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos. 

c) categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos. 

d) condição legal independente da origem étnica do indivíduo. 

e) comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. 

 
 

7. (Enem Cancelado 2009) O fenômeno da escravidão, ou seja, da imposição do trabalho compulsório a 
um indivíduo ou a uma coletividade, por parte de outro indivíduo ou coletividade, é algo muito antigo e, 
nesses termos, acompanhou a história da Antiguidade até o séc. XIX. Todavia, percebe-se que tanto o 
status quanto o tratamento dos escravos variou muito da Antiguidade greco-romana até o século XIX 
em questões ligadas à divisão do trabalho. 

As variações mencionadas dizem respeito 

a) ao caráter étnico da escravidão antiga, pois certas etnias eram escravizadas em virtude de 

preconceitos sociais. 

b) à especialização do trabalho escravo na Antiguidade, pois certos ofícios de prestígio eram 

frequentemente realizados por escravos. 

c) ao uso dos escravos para a atividade agroexportadora, tanto na Antiguidade quanto no mundo 

moderno, pois o caráter étnico determinou a diversidade de tratamento. 

d) à absoluta desqualificação dos escravos para trabalhos mais sofisticados e à violência em seu 

tratamento, independentemente das questões étnicas. 

e) ao aspecto étnico presente em todas as formas de escravidão, pois o escravo era, na Antiguidade 

greco--romana, como no mundo moderno, considerado uma raça inferior. 
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8. (FGV 2014) O anfiteatro era, para os romanos, parte de sua normalidade cotidiana, um lugar no qual 

reafimavam seus valores e sua concepção do "normal". Nos anfiteatros eram expostos, para serem 

supliciados, bárbaros vencidos, inimigos que se haviam insurgido contra a ordem romana. Nos 

anfiteatros se supliciavam, também, bandidos e marginais, como por vezes os cristãos, que eram 

jogados às feras e dados como espetáculo, para o prazer de seus algozes ou daqueles que defendiam 

os valores normais da sociedade. 
(Norberto Luiz Guarinello, A normalidade da violência em Roma In http:// www2.uoI.com.br/historiaviva/artigos/ 

a.normaIidade.da.violencia.em.roma. html) 

Sobre as relações entre os cristãos e o Estado Romano, é correto afirmar que 

a) a violência durante a República Romana vitimou os cristãos porque estes aceitaram a presença dos 

povos bárbaros dentro das fronteiras romanas. 

b) a prática do cristianismo foi tolerada em Roma desde os primórdios dessa religião, e as ocorrências 

violentas podem ser consideradas exceções. 

c) o cristianismo sofreu violenta perseguição no Império Romano pela sua recusa em aceitar a 

divinização dos imperadores. 

d) a ação cristã foi consentida pelo poder romano, e a violência contra a nova religião restringiu-se aos 

seus principais líderes. 

e) a intensa violência praticada contra os seguidores do cristianismo ocorreu por um curto período, 

apenas durante os primeiros anos da Monarquia Romana. 

 

 

9. (UFPR 2019) Leia o trecho abaixo, escrito por Agostinho de Hipona (354-430) em 410, sobre a 

devastação de Roma: 

Não, irmãos, não nego o que ocorreu em Roma. Coisas horríveis nos são anunciadas: devastação, 

incêndios, rapinas, mortes e tormentos de homens. É verdade. Ouvimos muitos relatos, gememos e 

muito choramos por tudo isso, não podemos consolarmos ante tantas desgraças que se abateram sobre 

a cidade. 
(Santo Agostinho. Sermão sobre a devastação de Roma. Tradução de Jean Lauand. Disponível em: . Acesso em 11 de agosto de 

2018.) 

Considerando os conhecimentos sobre a história do Império Romano (27 a.C. – 476 d.C.) e as 

informações do trecho acima, assinale a alternativa que situa o contexto histórico em que ocorreram os 

problemas relatados sobre Roma e a sua consequência para o Império, entre os séculos IV e V. 

a) Trata-se do contexto das invasões dos povos visigodos, sendo uma das causas do final do Império 

Romano do Oriente.  

b) Trata-se do contexto dos saques de povos vândalos, sendo uma das causas do final do Sacro 

Império Romano-Germânico. 

c) Trata-se do contexto das pilhagens de povos ostrogodos, sendo uma das causas do final do Império 

Bizantino.  

d) Trata-se do contexto das incorporações de povos vikings, sendo uma das causas do final do Sacro 

Império Romano do Oriente. 

e) Trata-se do contexto das invasões de povos bárbaros, sendo uma das causas do final do Império 

Romano do Ocidente. 



 
História 
 
 

 

 

9 

10. (Unichristus 2018) A REPÚBLICA ROMANA NOS SÉCULOS II E I a. C. 

 Muitos soldados camponeses ingressavam no Exército para ter direito a terras quando saíssem das 

legiões. Ao retornar das guerras, não tinham como manter suas propriedades e acabavam vendendo-as 

por preços baixos. Plebeus, devido à utilização de mão de obra escrava nas fazendas, ficavam 

desempregados. Os ex-proprietários e os ex-trabalhadores das fazendas acabavam saindo das áreas 

rurais e migravam para os centros urbanos: êxodo rural. 
Disponível em: http://tribunodahistoria.blogspot.com.br/ 2010/07/tribuno-da-plebe_10.html. Acesso em: 2 de agosto de 2017. 

Para minimizar essa situação, os Tribunos da Plebe, Caio e Tibério Graco, propuseram ao Senado de 
Roma a 

a) diminuição das conquistas. 

b) execução da Reforma Agrária. 

c) criação de empregos administrativos. 

d) preservação dos direitos dos patrícios. 

e) retomada do modelo monárquico. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sua específica é humanas e quer continuar treinando esse conteúdo? 
Clique aqui para fazer uma lista extra de exercícios 

https://dex.descomplica.com.br/enem/historia/exercicios-mundo-antigo-roma
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Gabaritos 

1. D 
As tensões sociais entre os plebeus e os patrícios acabaram resultando revoltas e guerras civis, que foram 
fundamentais para a conquista de direitos e de maior igualdade entre as classes. Dentre as conquistas, 
podemos citar também a permissão de casamento entre plebeus e patrícios, a obrigatoriedade de um 
Cônsul da plebe e até mesmo a organização das leis.  
 

2. C 
O que o historiador está descrevendo é o processo expansionista iniciado pelos romanos durante a 
república e consolidado durante o império que levou ao domínio de diversos povos, principalmente, na 
região do Mediterrâneo.  
 

3. E 
Antes da Lei das Doze Tábuas, o relato oral das leis dificultava a exigência e o conhecimento dos direitos 
por parte da plebe e, ao mesmo tempo, facilitava o abuso de poder por parte dos patrícios sobre os 
plebeus. 
 

4. E  
O expansionismo romano iniciado durante a república visava principalmente a conquista de novos 
territórios e o mosaico representa a diversidade de povos dominados pelo império romano. 
 

5. A 

Os dois textos trabalham momentos distintos da história do cristianismo durante o império romano, se 
em um primeiro momento os cristãos eram perseguidos e mortos, em um segundo momento, ele passa a 
ser a religião oficial do império e começa perseguir todos aqueles que possuem uma religião diferente. O 
que ambos os trechos mostram é que nos dois momentos havia uma ausência de liberdade para professar 
religiões diferentes das oficiais. 

6. E 
A obra aponta para o aspecto legal da escravidão na Roma antiga, deixando evidente que qualquer pessoa 
poderia estar sujeito essa posição, seja por meio de dívidas, seja por meio da guerra. 
 

7. B 
Muitos escravizados na Antiguidade ocupavam cargos, como músicos, escribas e outras funções mais 
especializadas. Diferente da escravidão moderna, na Antiguidade Clássica a escravidão se dava por 
diversos fatores, que não eram necessariamente ligados a etnia/raça.  
 

8. C 
O surgimento do cristianismo e sua expansão pelo império romano colocava em xeque a representação 
divina do Imperador. Os conflitos entre o império e os cristãos foram tão intensos que levaram à 
perseguição religiosa a barbaridade, com o uso de cristãos em batalhas contra leões e gladiadores. 
 

9. E 
A queda do império romano deve-se a uma série de invasões bárbaras nas fronteiras, à crise de 
desabastecimento de alimentos e mão de obra, aos próprios conflitos políticos internos e uma crise do 
escravismo. 
 

10. B 
O final do período republicano na Roma antiga foi marcada pela ascensão de diversos conflitos sociais 
devido, principalmente, a intensa concentração latifundiária. Os irmãos Gracos tentarem elaborar 
propostas de reforma agrária e projetos para apaziguar os problemas sociais, porém foram mortos devido 
à insatisfação das classes dominantes com as suas proposições. 


