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1. (Unicamp 2020)  Os imperadores romanos que reinaram no 
século II administraram um vasto império. Eles se tornaram 
mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente 
fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os 
humores do Senado. Emergiu uma corte itinerante que 
competia por influência. Comunidades provinciais enviavam 
um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador 
onde quer que ele pudesse estar. Poderiam encontrar Adriano 
às margens do Nilo ou supervisionando a construção da 
grande muralha que cruzava o norte da Britânia; ajudando a 
projetar seu templo de Vênus diante do Coliseu; fazendo um 
discurso para soldados na África. O império era governado de 
onde o imperador estivesse. 
 

(Adaptado de Greg Woolf, Roma. São Paulo: Cultrix, 2017, p. 
204.) 

 
 
A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta.  
a) O Senado, composto por notáveis, fazia oposição à 

centralização do poder do Imperador e garantia a 
centralidade do governo em Roma e a democratização das 
decisões governamentais.    

b) O Império romano foi marcado pelas disputas de poder 
entre o Imperador e o Senado. Os conflitos entre eles 
acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado 
no que diz respeito à administração pública.    

c) O Senado, composto por notáveis, apoiava a centralização 
do poder nas mãos do Imperador. A nova estrutura política 
do Império permitia a mobilidade da administração pública 
representada pelo Imperador.    

d) O Império, governado por militares, opunha-se às 
comunidades provinciais. Isso levou ao desaparecimento do 
Senado como instituição responsável pela administração 
pública.    

  
2. (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.     

  
3. (Mackenzie 2019)  No processo histórico da Roma Antiga, a 
República, como regime político foi substituída pelo Império. 
Sobre a ordem imperial, é correto afirmar que a  
a) concentração dos poderes na figura do imperador 

tranquilizava a classe dos patrícios e senadores que 
concordavam com esse tipo de regime que, de acordo com 
eles, seria o único capaz de sufocar a anarquia e as 
rebeliões de escravos.    

b) criação do império, obra elaborada pelo Primeiro e 
Segundo Triunvirato, expressou o triunfo da vontade dos 
generais, para os quais o regime imperial seria o tipo de 
governo ideal, para controlar a crise social do final da 
República.    

c) base do império foi sustentada pelo poder dos camponeses 
romanos, nos campos, e pela plebe nos centros urbanos, 
principais interessados na existência de uma ordem que 
lhes assegurasse o domínio da terra e a permanência da 
prática do pão e circo.    

d) vitória da participação popular no cerne da vida política 
marcou, profundamente, o novo regime político, diferente 
do que ocorreu tanto no período monárquico, quanto no 
período republicano.    

e) crise econômica pelo qual Roma passava nos últimos anos 
da República, decorrente das inúmeras derrotas militares 
enfrentadas pelos romanos e os gastos despendidos para 
consolidar a conquista do Mediterrâneo, levaram o povo a 
apoiar o novo regime.    

  
4. (Famema 2019)  O problema das “origens” do feudalismo 
gerou inúmeras polêmicas sobre o fim do Império Romano no 
Ocidente (século V) e o surgimento das instituições feudais. 
Comumente, aceita-se a tese da junção de formas sociais 
romanas e germânicas que, justapostas, engendrariam as 
bases da sociedade feudal. 
 
Outros historiadores têm procurado ver na própria crise 
interna do império, particularmente a partir do século III, as 
causas da decadência romana e sua fragilidade em face dos 
bárbaros. 
 

(Francisco C. T. da Silva. Sociedade feudal, 1982. Adaptado.) 
 
 
As origens do sistema feudal podem ser encontradas  
a) no declínio da escravidão no Império Romano, o que 

originou nova forma de trabalho, e na noção de fidelidade 
pessoal dos germanos.     
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b) no fracasso da reforma agrária no Império Romano, o que 
intensificou as guerras civis, e na concepção de poder 
divino dos germanos.     

c) na assimilação dos povos dominados, que se tornaram 
plenos cidadãos romanos, e na ideia de propriedade 
privada dos germanos.     

d) no fortalecimento da autoridade imperial, que se sobrepôs 
ao Senado romano, e na tradição das leis escritas dos povos 
germânicos.     

e) na crise dos minifúndios romanos, o que gerou intenso 
êxodo rural, e nas relações escravistas típicas das 
comunidades germânicas.     

  
5. (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 consolar-nos ante tantas desgraças que se abateram 
sobre a cidade.  
 

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

<http://www.hottopos.com/mp5/agostinho 1.htm#_ftn2>. 
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.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões): 
 
Enquanto nas cidades o poder ficou nas mãos dos bispos, nos 
campos, concentrou-se na dos grandes proprietários. O 
governo romano perdeu força: já não era capaz de cobrar os 
impostos de maneira eficiente, nem mesmo de pagar os 
exércitos. Em 476, o último imperador romano foi deposto. 

Era o fim do Império Romano e do mundo antigo e o início de 
uma nova era, a Idade Média. 
 

(Carlos Augusto Ribeiro Machado. Roma e seu império, 2004. 
Adaptado.) 

  
 
 
6. (Famerp 2019)  A queda do Império Romano do Ocidente 
foi provocada, entre outros fatores,  
a) pela fragilização do poder central, que gradualmente 

perdeu o controle das províncias que compunham o 
Império.    

b) pelo declínio econômico das colônias asiáticas, que 
deixaram de fornecer matérias-primas à capital do Império.    

c) pela hegemonia econômico-financeira da Igreja, que passou 
a combater militarmente os imperadores pagãos.    

d) pelo desenvolvimento militar dos impérios macedônio e 
persa, que se tornaram rivais de Roma e a derrotaram.    

e) pelas invasões dos bárbaros, que saquearam o Império 
Romano e, assim, facilitaram sua conquista pelos hunos.    

  
7. (Uefs 2018)  Uma opinião aceita amplamente é a de que os 
gregos receberam o alfabeto dos povos fenícios. O nosso 
próprio alfabeto é derivado do alfabeto grego. Os 
intermediários foram os etruscos, cuja escrita foi transmitida 
aos romanos. 
 

(John F. Healey. “O primeiro alfabeto”. In: Lendo o passado, 
1996. Adaptado.) 

 
 
O excerto explicita a existência de  
a) igualdades culturais, linguísticas e políticas entre as 

sociedades das antiguidades Oriental e Clássica.     
b) desenvolvimentos paralelos e independentes dos povos 

mesopotâmicos, semitas, africanos e greco-romanos.     
c) encontros intercivilizacionais e políticos decorrentes da 

formação do antigo Império Egípcio na Europa e na Ásia.     
d) diálogos e trocas culturais transcorridos na região do Mar 

Mediterrâneo na Antiguidade.     
e) vínculos necessários entre difusão de regimes democráticos 

e formação cultural dos cidadãos.     
  
8. (Unioeste 2018)  Estar no mundo, hoje, é conviver com a 
mobilidade e a migração, e todas suas implicações. Do ponto 
de vista existencial, esta é uma experiência desconcertante, 
em que as referências espaciais e socioculturais são 
reconstituídas, num processo que envolve e atinge o próprio 
cerne da autoidentidade: a segurança existencial. (...) Esse 
percurso leva a um pensar ontológico acerca das estratégias e 
consequências do fenômeno migratório, o que faz refletir 
sobre o papel da identidade territorial, do envolvimento com 
o lugar e das redes sociais no movimento de sair do lugar de 
origem e estabelecer-se no local de destino. 
 

MARANDOLA JR., Eduardo; GALLO, Priscila M. Dal. Ser 
Migrante: implicações territoriais e existenciais da migração. 
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R. Bras. Est. Pop. Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, jul./dez. 2010, p. 
407. 

 
 
Acerca dos movimentos populacionais e seus impactos ao 
longo da história é INCORRETO afirmar.  
a) Os anos entre 1850 e 1930 caracterizam-se como o período 

de maior entrada de imigrantes no Brasil, devido 
principalmente ao aumento da cafeicultura e 
consequentemente à maior necessidade de mão de obra.    

b) A chamada Expansão Marítima, sob liderança de 
portugueses e espanhóis, ocorre a partir do século XV. 
Conhecida ainda como As Grandes Navegações, ficou 
marcada entre outros aspectos pela submissão de outros 
seres humanos ao trabalho escravo e pela difusão do 
cristianismo.     

c) Um importante movimento populacional ocorre no século 
III d.C.: o império romano sofreu a invasão de um único 
povo denominado, por ele, de “povo bárbaro”.     

d) A imigração tem sido um dos principais problemas 
humanitários dos últimos anos. Os imigrantes nem sempre 
são acolhidos, ao contrário, se deparam com perseguição 
policial, políticas xenofóbicas e fronteiras fechadas.    

e) Foi em meados do século VIII a.C. que os gregos 
expandiram seu mundo, e enviaram colonizadores para 
várias regiões do Mediterrâneo e do Mar Negro. Tal 
processo continuou por mais de três séculos.     

  
9. (Unesp 2018)   

 
 
O mapa do Império Romano na época de Augusto (27 a.C. – 14 
d.C.) demonstra  
a) a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre 

territórios da África e a concentração dos domínios 
imperiais no continente europeu.    

b) a resistência do Egito e de Cartago, que conseguiram 
impedir o avanço romano sobre seus territórios.    

c) a conformação do maior império da Antiguidade e a 
imposição do poder romano sobre os chineses e indianos.    

d) a iminência de conflitos religiosos, resultantes da tensão 
provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos.    

e) a importância do Mar Mediterrâneo para a expansão 
imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia 
romana.     

  
10. (Imed 2018)  Gladiador é um filme de 2000, dirigido por 
Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe, que interpreta o 
General Máximus Décimus Meridius, chamado de Espanhol no 
filme, que é traído quando o ambicioso filho do imperador, 
Cómodo, mata seu pai e toma o trono de Roma. Reduzido a 
um escravo, Máximo ascende através das lutas de gladiadores 
para vingar a morte de sua família e do antigo Imperador, 
Marcus Aurelius. 
 
A partir da sinopse acima e de seus conhecimentos de 
História, marque a alternativa correta:  
a) O filme é ambientado à época da Monarquia Romana, fase 

do auge da expansão territorial de Roma e dos conflitos 
com os cartagineses, conhecidos como Guerras Púnicas.     

b) A obra de Ridley Scott trata da fase da República Romana, 
período em que o Senado era a principal instituição e era 
responsável pela realização da política externa do Estado.     

c) Gladiador trata da transição da Pax Romana, fase do auge 
do Império Romano, que se encerra com o governo de 
Marcus Aurelius, o imperador filósofo, para um período de 
sucessivas crises, o qual culminou com a queda do Império 
Romano Ocidental no século V.     

d) A película narra o cotidiano de gladiadores na Grécia 
Antiga, época marcada pela organização política em pólis, 
ou seja, cidades-Estado que não se submetiam à autoridade 
de um Império, daí os sucessivos atritos entre gregos e 
romanos.    

e) Gladiador retrata o Egito Antigo e seus tradicionais 
combates de gladiadores, sendo que estes eram 
integrantes da nobreza, que acreditava que a morte em 
batalha lhes garantia uma posição privilegiada após a 
morte.     

  
11. (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 
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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.    

  
12. (Upf 2018)  O historiador romano Tácito escreveu sobre o 
tratamento dado aos cristãos em Roma:  
 
“[...] uma grande multidão foi condenada não apenas pelo 
crime de incêndio mas por ódio contra a raça humana. E, em 
suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram 
amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em 
pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e, 
ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna.”  
 

(TÁCITO, Cornelius. Anais. Rio de Janeiro: W. M. Jackson, 
1964). 

 
 
Sobre o tratamento dado aos cristãos pelo Estado Romano, é 
correto afirmar:   
a) A perseguição violenta desencadeada contra os seguidores 

do cristianismo foi praticada até a queda do Império 
Romano.     

b) A violência contra os cristãos foi decorrente da fraqueza 
doutrinária da sua religião, o que facilitava a aplicação da 
justiça por parte do Estado Romano.     

c) As perseguições aos cristãos foram circunstanciais, 
motivadas pelo fanatismo de alguns governantes, pois o 
Estado Romano tolerava a presença de todas as religiões.    

d) Apenas os principais líderes cristãos foram perseguidos, 
pois o Estado Romano se caracterizava pela tolerância 
religiosa.     

e) As razões da violenta perseguição ao cristianismo no 
Império Romano têm relação com o fato de que os cristãos 
não aceitavam que o Imperador fosse adorado como um 
deus.     

  
13. (Uel 2018)  Durante o século II, o Império Romano atingiu 
sua máxima extensão territorial, dominando quase toda a 
atual Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. No 
final do século IV, porém, essa unidade começaria a ser 
desfeita com a divisão do império em duas porções: a 
ocidental, com a capital em Roma, e a oriental, com a capital 
em Bizâncio. Nos séculos IV e V, a fragmentação territorial se 
aprofundou ainda mais e o Império Romano do Ocidente 
acabou desaparecendo para dar lugar a diversos reinos 
germânicos. 
 
Quanto à desagregação e queda do Império Romano do 
Ocidente, assinale a alternativa correta.  
a) O êxodo rural causado pelos ataques dos povos germânicos 

resultou num crescimento desordenado das cidades, 
criando instabilidade e desordem política nos centros 
urbanos e forçando a abdicação do último imperador 
romano.    

b) O paganismo introduzido no Império Romano pelas tribos 
germânicas enfraqueceu o cristianismo e causou a divisão 
entre cristãos católicos e ortodoxos, encerrando o apoio da 
Igreja ao imperador e consequentemente fazendo ruir o 
império.    

c) A língua oficial do Império Romano, o latim, ao se fundir 
com os idiomas falados pelos invasores, deu origem às 
línguas germânicas, dificultando a administração dos 
territórios que se tornaram cada vez mais autônomos até 
se separarem de Roma.    

d) A disputa entre os patrícios romanos e a plebe pelas terras 
férteis facilitou a invasão do império pelos “povos 
bárbaros”, pois o exército romano foi obrigado a deixar as 
fronteiras desguarnecidas para defender os proprietários 
das terras das constantes rebeliões.    

e) Com o fim das conquistas territoriais, o escravismo e a 
produção entraram em declínio, somado às “invasões 
bárbaras” e à ascensão do cristianismo, que aceleraram a 
fragmentação e queda de Roma.    

  
14. (Mackenzie 2017)   

 
 
As duas grandes civilizações da Antiguidade, Grécia e Roma, 
construíram anfiteatros grandiosos, com enorme capacidade 
para abrigar seus frequentadores. 
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Na Grécia, o Anfiteatro de Epidauro, construído em IV a.C e o 
Coliseu, construído em Roma, entre 72 e 80 d.C., são dois 
belos exemplos. Entretanto, mais do que apenas diferenças 
arquitetônicas, tais construções exemplificam as diferenças 
entre essas duas civilizações. 
 
Considere as afirmativas abaixo. 
 
I. O Coliseu era, sobretudo, um enorme instrumento de 

propaganda e difusão da filosofia de toda civilização romana 
que, por meio de espetáculos de gladiadores, execuções e 
jogos, voltados para o entretenimento da população, 
desviava a atenção do povo dos problemas sociais e 
políticos. 

II. O Teatro grego desempenhava um papel importante na 
cultura e no orgulho cívico, onde por meio de dois gêneros 
principais, a tragédia e a comédia, discutiam-se temas 
políticos e sociais, por vezes de forma satírica, levando o 
cidadão a uma reflexão sobre o mundo em que vivia. 

III. Para a cultura greco-romana, a importância dos anfiteatros 
não residia somente na possibilidade de realizar as festas 
rurais, festivais artísticos ou espetáculos dirigidos ao povo. 
Nesses amplos espaços as decisões políticas eram tomadas 
pelos governantes com o apoio da população votante. 

 
Assinale a assertiva correta.  
a) Somente a I está correta.     
b) Somente a I e II estão corretas.     
c) Somente a I e III estão corretas.     
d) Somente a II e III estão corretas.     
e) Todas estão corretas.     
  
15. (Famerp 2017)  Durante o século IV, a velocidade da 
expansão do cristianismo aumentou muito, especialmente nas 
cidades [romanas]. As antigas crenças continuaram existindo, 
mas o número de fiéis diminuiu muito. Os cristãos passaram a 
chamar os adeptos das outras religiões de pagãos e, em 
algumas ocasiões, se dedicaram a destruir seus templos e as 
estátuas dos deuses antigos. 
 
Isso não significa que as religiões tenham vivido em conflito. O 
cristianismo tomou diversas ideias e características do 
paganismo para si. Os livros escritos no início do Império e na 
época da República eram considerados obras-primas da 
literatura, e mesmo os que falavam de outros deuses eram 
lidos e apreciados pelos cristãos. 
 

Carlos Augusto Ribeiro Machado. Roma e seu império, 2004. 
Adaptado. 

 
 
Segundo o texto, a ascensão do cristianismo na Roma Antiga  
a) não impediu o avanço de outras formas de religiosidade, e 

o paganismo, apesar de reprimido, continuou a crescer e 
manteve-se hegemônico.    

b) deu-se a partir das conquistas romanas na Palestina e 
revelou a correção e a supremacia religiosa da fé cristã 
frente às antigas religiões.    

c) não impediu a manifestação de outras formas de 
religiosidade e, apesar de terem ocorrido tensões, algumas 
antigas práticas religiosas persistiram.    

d) deu-se a partir das cruzadas, que levaram a fé cristã aos 
pagãos, judeus e muçulmanos que controlavam as terras 
do Oriente Próximo.    

e) deu-se a partir do extermínio dos grupos que professavam 
crenças antigas e da eliminação dos materiais que 
contivessem referências ao paganismo.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
 
As disputas entre os senadores romanos marcaram a 
República Romana, contribuindo para uma crise que levou ao 
surgimento de Triunviratos, o que levou a República a chegar 
ao fim a partir do Principado de Otávio Augusto, que 
inaugurou o Império Romano. Durante esse período, a 
concentração de poder na mão dos Imperadores cresceu, 
fazendo com que o poder do Senado diminuísse.   
 
Resposta da questão 2: 
 [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 3: 
 [B] 
 
O Império foi proclamado após a ocorrência de dois 
Triunviratos, oriundos da ação de generais romanos que 
consideravam que o Exército, responsável direto pela 
expansão territorial, deveria ser o centro de poder em Roma. 
Além disso, tais generais consideravam que, através do poder 
do Exército, os problemas sociais existentes em Roma seriam 
sanados. O general Otávio, vitorioso após o Segundo 
Triunvirato, foi o responsável pela mudança na forma de 
governo em Roma.    
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
No Baixo Império Romano, séculos III, IV e V, ocorreu a crise e 
o fim do Império. A crise escravista provocou um problema 
generalizado na esfera política, econômica e social. A falta de 
alimento na cidade, contribuiu para um processo de 
ruralização, isto é, o êxodo urbano, era a transição do 
escravismo para o regime feudalismo. Neste contexto, 
ocorreram as invasões dos bárbaros germânicos contribuindo 
para a queda de Roma no ano de 476. Assim, a origem do 
sistema feudal está vinculada a elementos culturais romanos e 
germânicos. Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. Santo Agostinho, 354-
430, viveu no contexto de uma profunda crise que contribuiu 
para o fim do Império Romano do Ocidente no ano de 476. O 
cenário foi caracterizado por uma crise econômica, política, 

escravista, êxodo urbano, etc. Entre tantos problemas, o 
Império Romano sofreu com uma intensa onda de invasões 
bárbaras marcadas por muita violência. Exatamente isso que 
Agostinho de Hipona estava retratando.   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Durante o Baixo Império Romano, séculos III, IV e V, 
ocorreram transformações estruturais no Império Romano 
contribuindo para a crise e a queda de Roma, bem como para 
a transição do mundo Antigo para o Medieval ou do 
escravismo para o feudalismo. O texto de Carlos Augusto 
Ribeiro Machado aponta para a crise política do Império 
Romano com a fragilização do poder imperial que culminou no 
maior poder das províncias. Em função da dificuldade de 
cobrar impostos, faltaram recursos para pagar os militares, daí 
que o exército romano foi fragilizado exatamente no 
momento em que ocorreram as invasões bárbaras. Gabarito 
[A].   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
Na Antiguidade, vários povos viveram na região do Mar 
Mediterrâneo, ou próximos a ela: gregos, romanos, fenícios, 
etruscos, babilônicos, dentre outros. O que texto mostra é 
que havia uma troca sociocultural constante entre esses 
povos. Dessa troca, surgiu, por exemplo, uma mistura 
alfabética que originou várias escritas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Diversos povos invadiram Roma no contexto do Império 
Romano, 27 a.C – 476 d.C, entre eles, as diversas tribos 
denominadas Germânicas (visigodos, ostrogodos, francos, 
vândalos, etc.) e os Hunos, povo de origem Mongólica. 
Portanto, a alternativa [C] é a correta.   
 
Resposta da questão 9: 
 [E] 
 
Os romanos dominaram as terras em torno no Mar 
Mediterrâneo ainda no período republicano, o que os fazia 
chamar tal mar de Mare Nostrum. A partir desse domínio, o 
Mediterrâneo passou a ser fundamental para a circulação 
dentro de Roma, seja de pessoas ou de produtos.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
Marcus Aurelius foi o último dos chamados bons imperadores, 
termo criado por Nicolau Maquiavel para descrever os 
Imperadores que governaram Roma a partir da Pax Romana 
iniciada por Otávio Augusto. Após a morte de Marcus Aurelius, 
Roma passou por dinastias que compuseram governos ruins e 
isso, ao fim e ao cabo, levou Roma ao declínio.   
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Resposta da questão 11: 
 [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 12: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. As ideias cristãs 
abalaram as estruturas do Império Romano culminando na 
crise e fim do mesmo. Diferente da religião romana, os 
cristãos eram monoteístas e não aceitavam que os 
imperadores fossem cultuados como divindades.   
 
Resposta da questão 13: 
 [E] 
 
Somente a alternativa [E] está correta. Com a Pax Romana, 
interrompe-se a expansão territorial do Império. Uma vez que 
não se conquistam novos territórios, os escravos, em geral 
prisioneiros de guerra, começam a escassear, dando início a 
uma profunda crise de mão de obra e produção agrícola. As 
invasões das tribos germânicas se tornam cada vez mais 
comuns, e a ascensão do cristianismo choca-se com a tradição 
religiosa romana.   
 
Resposta da questão 14: 
 [B] 
 
A afirmativa [III] está incorreta porque a participação política, 
com direito à opinião através do voto, não existia na Grécia e 
em Roma. A exceção era a cidade de Atenas, onde os cidadãos 
deliberavam em praça pública (a Ágora).   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. O texto do historiador 
Carlos Augusto Ribeiro Machado faz referência ao surgimento 
do Cristianismo no contexto da passagem da Idade Antiga 
para a Idade Média quando o paganismo e o cristianismo, 
apesar de alguns conflitos, o cristianismo tomou diversas 
características do paganismo para si.   
 
 


