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1. (Espm 2019)  O ano de 509 a.C., uma das datas mais 
importantes na história de Roma, marcou o fim da Monarquia 
e o começo da República, a qual significou uma mudança 
radical na forma de governar Roma. O governo passou a ser 
exercido pelos magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. 
Os magistrados detinham o poder executivo. A mais 
importante das magistraturas era exercida por dois elementos 
que atuavam como os representantes do conjunto dos 
cidadãos. Suas funções eram comandar o exército, convocar o 
senado e presidir os cultos públicos. Eram os verdadeiros 
chefes da República e deveriam atuar sempre de comum 
acordo. Nenhum deles podia tomar uma decisão sem 
consultar o seu colega (o termo colega significa associado a 
outro). 
 

(Bárbara Pastor. Breve História de la Antigua Roma: 
Monarquia y República)  

 
 
O texto deve ser relacionado a:   
a) pretores;     
b) questores;     
c) tribunos da plebe;     
d) cônsules;     
e) ditadores.    
  
2. (Enem 2017)  TEXTO I 
Sólon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando 
terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois de 600 
a.C., ele foi designado “legislador” em Atenas, com poderes 
sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de 
terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar 
bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por 
meio da força ou de pequenas concessões. 
 
FINLEY, M. Economia e sociedade na Grécia antiga. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2013 (adaptado). 
 
 
TEXTO II 
A “Lei das Doze Tábuas” se tornou um dos textos 
fundamentais do direito romano, uma das principais heranças 
romanas que chegaram até nos. A publicação dessas leis, por 
volta de 450 a.C., foi importante pois o conhecimento das 
“regras do jogo” da vida em sociedade é um instrumento 
favorável ao homem comum e potencialmente limitador da 
hegemonia e arbítrio dos poderosos. 
 

FUNARI, P. P. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2011 
(adaptado). 

 
 
O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas 
indicadas nos textos consiste na ideia de que a  
a) discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia.    
b) invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias    
c) formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades.     
d) definição de princípios morais encerrou os conflitos de 

interesses.     

e) criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de 
tratamento.    

  
3. (Espm 2017)  Como decorrência das conquistas romanas no 
Mediterrâneo, estendeu-se amplamente o território sob o 
domínio de Roma. Graças às especulações com o dinheiro 
(usura) e ao desenvolvimento das relações comerciais com as 
províncias, de onde Roma importava artigos de luxo (tecidos, 
objetos ornamentais), metais preciosos (ouro e prata) e 
cereais, os grandes comerciantes e usurários romanos 
concentraram grandes fortunas nas suas mãos. 
 

Rubim Santos Leão de Aquino. História das Sociedades: das 
comunidades primitivas às sociedades medievais. 

 
 
Os grandes comerciantes e usurários romanos, citados no 
texto, compravam cargos públicos, votos, influenciavam nas 
decisões políticas e constituíram uma camada social 
conhecida como:  
a) patrícios;    
b) vilões;    
c) clientes;    
d) cavaleiros ou classe equestre;    
e) metecos.    
  
4. (Espm 2016)  A República Romana, a princípio, permitia 
direitos políticos apenas aos patrícios – a aristocracia de 
nascimento formada pelos grandes proprietários de terras e 
escravos.  
Os séculos iniciais da República foram um período de acirradas 
lutas de classes em que as revoltas da plebe permitiram aos 
plebeus a obtenção de alguns direitos:  

(J.P. Balsdon. O Mundo Romano)  
 
 
Nesse contexto, assinale a alternativa que apresente o que 
determinava a Lei Canuleia:   
a) a criação do Tribunato da Plebe;     
b) o direito dos plebeus ocuparem o Consulado;     
c) o fim da escravidão por dívidas;     
d) o casamento misto, isto é, entre patrícios e plebeus;     
e) a igualdade religiosa, ou seja, o acesso dos plebeus aos 

colégios sacerdotais.    
  
5. (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 
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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.    
  
6. (Espm 2015)  “Cada vez mais conscientes de seus direitos, 
os plebeus solicitaram ter por escrito as leis que regulavam os 
conflitos entre as pessoas. Até então existia o costume como 
lei, que era conhecida e interpretada somente pelos patrícios. 
Nas leis escritas viam os plebeus, e com razão, a única 
garantia para a segurança e a estabilidade. Assim foi 
elaborado este primeiro código legal escrito.”  
 

(Bárbara Pastor. Breve História de Roma: Monarquia e 
República)  

 
 
Grande parcela da sociedade romana, durante a República, 
era constituída pelos plebeus, que viviam marginalizados 
politicamente. A marginalização e o descontentamento 
levaram às lutas de classe em Roma. Assim o texto deve ser 
relacionado com:  
a) o Corpus Juris Civilis;    
b) a Lei das XII Tábuas;    
c) a Lei Frumentária;    
d) o Edito do Máximo;    
e) o Edito de Tessalônica.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
Em 509 a.C, ocorreu a proclamação da república romana. O rei 
foi destituído e a elite agrária, denominada Patrícios, tomou o 
poder. A República era oligárquica-aristocrática com os altos 
cargos distribuídos entre os patrícios. A Magistratura estava 
dividida em diversas funções, tais como, pretor (cuidava da 
justiça), questor (finanças), edis (assuntos urbanos) censor 
(fazia o censo), ditador (chamado em época de crise política 
para governar por seis meses), Cônsules (funções políticas, 
militares e jurídicas). Gabarito [D].   
 
Resposta da questão 2: 
 [E] 
 
A similaridade buscada pela questão não se estabelece por 
completo, uma vez que a eliminação das desigualdades se fez 
mais presente na aplicação da Lei das XII Tábuas, em Roma, do 
que na Reforma Jurídica de Sólon, na Grécia. Mesmo assim, a 
resposta possível é a alternativa [E].   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão aponta para 
a expansão romana ocorrida no período da República, 509-27 
a.C.. Neste contexto Roma expandiu dominando a Itália e, 
através das Guerras Púnicas, venceu Cartago, dominando o 
mar Mediterrâneo, daí a famosa frase “mare nostrum”, o mar 
é nosso. Com a expansão, ocorreram transformações na 
sociedade romana como o aumento da escravidão, 
desigualdade social, violência e o surgimento de uma nova 
classe social denominada cavaleiros ou equestres.    
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Do embate entre Patrícios e Plebeus, surgiram algumas 
conquistas plebeias, como a Lei Canuleia, que permitia o 
casamento entre classes em Roma, ou seja, o casamento 
entre Patrícios e Plebeus.   
 
Resposta da questão 5: 
 [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 6: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão remete ao 
início da República Romana quando ocorreu um intenso 

conflito entre os patrícios e os plebeus. Até então não havia 
lei escrita, existia o costume como lei que era sempre 
interpretado pela elite patrícia. A plebe entendia que a lei 
escrita representava um avanço no sentido da segurança e 
estabilidade. Desta forma, surgiu a famosa Lei das Doze 
Tábuas por volta de 450 a.C. Trata-se da primeira compilação 
escrita das leis romanas.   
 
 


