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1. (Fuvest 2019)  (…) o “arco do triunfo” é um fragmento de 
muro que, embora isolado da muralha, tem a forma de uma 
porta da cidade. (...) Os primeiros exemplos documentados são 
estruturas do século II a.C., mas os principais arcos de triunfo 
são os do Império, como os arcos de Tito, de Sétimo Severo ou 
de Constantino, todos no foro romano, e todos de grande 
beleza pela elegância de suas proporções. 
 

PEREIRA, J. R. A., Introdução à arquitetura. Das origens ao 
século XXI. Porto Alegre: Salvaterra, 2010, p. 81. 

 
 
Dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca‐se a 
monumentalidade de suas construções. A relação entre o 
“arco do triunfo” e a História de Roma está baseada  
a) no processo de formação da urbe romana e de edificação 

de entradas defensivas contra invasões de povos 
considerados bárbaros.     

b) nas celebrações religiosas das divindades romanas 
vinculadas aos ritos de fertilidade e aos seus ancestrais 
etruscos.     

c) nas celebrações das vitórias militares romanas que 
permitiram a expansão territorial, a consolidação territorial 
e o estabelecimento do sistema escravista.     

d) na edificação de monumentos comemorativos em memória 
das lutas dos plebeus e do alargamento da cidadania 
romana.     

e) nos registros das perseguições ao cristianismo e da 
destruição de suas edificações monásticas.     

  
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) concretização do desígnio imperialista.     
d) adoção do monoteísmo cristão.    
e) libertação do domínio etrusco.    
  
3. (Fgv 2018)  A vida privada dos escravos romanos à época do 
Império é um espetáculo pueril que se olha com desdém. No 
entanto, esses homens tinham vida própria; por exemplo, 
participavam da religião, e não apenas da religião do lar que, 
afinal, era o seu: fora de casa, um escravo podia 
perfeitamente ser aceito como sacerdote pelos fiéis de 
alguma devoção coletiva; podia também se tornar padre 

dessa Igreja cristã que nem por um momento pensou em 
abolir a escravidão. Paganismo ou cristianismo, é possível que 
as coisas religiosas os tenham atraído muito, pois bem poucos 
outros setores estavam abertos para eles. Os escravos 
também se apaixonavam pelos espetáculos públicos do 
teatro, do circo e da arena, pois, nos dias de festa, tinham 
folga, assim como os tribunais, as crianças das escolas e... os 
burros de carga. 
 

(Paul Veyne, O Império Romano. Em: Paul Veyne (org.). 
História da vida privada v. 1: do Império Romano ao ano mil, 

2009. Adaptado) 
 
 
A partir da discussão presente no trecho, é correto afirmar:  
a) a característica fundante do escravismo romano era a 

origem étnica, o que fazia com que a escravização dos 
povos conquistados e o tráfico nas fronteiras do Império 
proporcionassem a grande maioria da mão de obra servil, 
ao mesmo tempo em que a escravidão entre os próprios 
romanos havia caído em desuso desde a crise da República.    

b) os escravos na sociedade romana não eram uma coisa, mas 
seres humanos, na medida em que até os senhores que os 
tratavam desumanamente impunham-lhes o dever moral 
de ser bons escravos, de servir com dedicação e fidelidade, 
características necessariamente humanas; no entanto, 
esses seres humanos eram igualmente um bem cuja 
propriedade seu amo detinha.    

c) a escravidão caracterizava as relações de produção em 
Roma e os escravos, em sua inferioridade jurídica, 
desempenhavam uma função produtiva, marcados por um 
lugar social de pobreza, privação e precariedade, estando 
associados às formas braçais de trabalho e à produção de 
bens materiais em uma sociedade altamente hierarquizada.    

d) a justificativa moral da escravidão sofreu uma intensa 
transformação ao longo dos séculos, de tal forma que a 
própria sociedade romana passou a questioná-la, tornando 
mais brandas as relações escravistas em meio à 
transformação do cristianismo em religião oficial do 
Império, o que contribuiu para o aprofundamento da crise 
do escravismo.    

e) as relações escravistas caracterizaram os tempos da 
República romana, muito associadas ao poder dos patrícios, 
pertencentes à aristocracia de grandes proprietários, mas 
entraram em decadência na passagem para o Império, pois 
os generais que centralizaram o poder reconheciam na 
escravidão um mecanismo de enfraquecimento do 
exército.    

  
4. (Uel 2017)  Otávio tornou-se o primeiro imperador no 
período do alto império romano e a Pax romana impôs 
militarmente seu domínio hegemônico no cotidiano de 
diferentes povos da região norte da África e de grande parte 
da Europa. 
 
Com base nos conhecimentos sobre o Império Romano sob o 
governo de Otávio, considere as afirmativas a seguir. 
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I. Quando Otávio se tornou o primeiro romano a congregar o 
título de Augusto, implantou-se o culto ao governante, 
diferentemente dos dirigentes anteriores. 

II. Otávio buscou interferir no cotidiano dos romanos ao 
incentivar a constituição de famílias numerosas e impor 
punição às mulheres adúlteras. 

III. Sob seu governo, estabeleceu-se uma diferença dos 
governos anteriores pelo sistema de coleta de impostos, 
pois o Estado assumiu o papel que era dos publicanos. 

IV. A organização social dos romanos distribuído em ordens 
sociais foi revisada e implantou-se a hereditariedade como 
critério privilegiado da diferenciação. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  
5. (Unesp 2012)  A escravatura [na Roma antiga] foi praticada 
desde os tempos mais remotos dos reis, mas seu 
desenvolvimento em grande escala foi consequência das 
guerras de conquista […]. 
 

(Patrick Le Roux. Império Romano, 2010.) 
 
Sobre a escravidão na Roma antiga, é correto afirmar que  
a) assemelhava-se à escravidão ocorrida no Brasil colonial, 

pois era determinada pela procedência e pela raça.    
b) aumentou significativamente durante a expansão romana 

pelo Mar Mediterrâneo.    
c) atingiu o auge com a ocupação romana da Germânia e de 

territórios na Europa Central.    
d) diminuiu bastante após a implantação do Império e foi 

abolida pelos imperadores cristãos.    
e) diferenciava-se da escravidão ocorrida no Brasil colonial, 

pois os escravos romanos nunca podiam se tornar livres.    
  
6. (Fuvest 2010)  Cesarismo/cesarista são termos utilizados 

para caracterizar governantes atuais que, à maneira de Júlio 

César (de onde o nome), na antiga Roma, exercem um poder  
a) teocrático.    
b) democrático.    
c) aristocrático.    
d) burocrático.    
e) autocrático.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
O militarismo teve papel central na consolidação da República 
romana. A sociedade criou o costume de celebrar as vitórias 
militares – e as consequentes expansões territoriais – em uma 
cerimônia batizada de triunfo que, ao longo do tempo, acabou 
levando à construção de edificações em forma de arco. Daí a 
expressão arco do triunfo.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
 
A experiência romana a que o texto faz menção é a vocação 
imperialista, desenvolvida principalmente a partir da 
República, quando Roma domina todas as terras em torno do 
Mar Mediterrâneo, passando a chamá-lo de Mare Nostrum.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
As definições da situação dos escravos em Roma eram 
complexas: o escravo era, ao mesmo tempo, aos olhos do seu 
dono, humano e mercadoria (ou propriedade). Sendo assim, 
apesar das imposições relativas ao conceito de propriedade, o 
escravo podia exercer atividades de relativa liberdade, como 
as citadas no texto.   
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
[IV] Incorreta, porque o governo de Otávio Augusto não 
mudou a organização social romana, baseada na divisão: 
patrícios, plebeus e escravos.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
Durante o período monárquico em Roma, encontramos a 
escravidão por dívida, mas em pequena dimensão. Foi no 
período republicano, com a política expansionista dos 
romanos a partir das Guerras Púnicas, que se desenvolveu o 
escravismo como meio de produção. Parte dos povos 
dominados era enviado à Roma, e o desenvolvimento da 
escravidão determinou a marginalização da plebe.   
 
Resposta da questão 6: 

 [E] 

 
Cesarismo, termo derivado de Júlio César, é um conceito 
utilizado por diversos autores para definir um sistema de 
governo centrado na autoridade suprema de um governante 
ao qual são atribuídos traços heróicos, apresentando 
elementos de culto da personalidade. São considerados 
expoentes clássicos: Júlio César, Oliver Cromwell e Napoleão 

Bonaparte, entre outros. O cesarismo também se caracteriza 
pela adoção de soluções militares para os problemas políticos, 
recorrendo à  
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