QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 01
Resposta: [A]
Somente a alternativa [A] está correta. A questão aponta para uma estratégia adotada no início do Império Romano
denominada “Pão e Circo” cujo objetivo era desviar a atenção da plebe romana dos assuntos políticos discutidos no
Senado. Era uma forma de alienação política através de espetáculos públicos gratuitos distribuindo alimento.
QUESTÃO 02
Resposta: [E]
As termas romanas eram, como a descrição deixa claro, zonas de socialização para os romanos. Além dos banhos,
compras, passeios, conversas triviais e discussões políticas eram comuns nesses lugares.
QUESTÃO 03
Resposta: [D]
Somente a alternativa [D] está correta. Ao longo da história da Roma antiga a religião era politeísta, ou seja,
acreditava-se em vários deuses. Com a implantação do Império Romano em 27 a.C. o politeísmo era defendido pelos
imperadores que, por sua vez, eram cultuados como deus. Desta forma, o politeísmo religioso era utilizado para
legitimar o poder do imperador. Com a expansão das ideias cristãs para o interior do império romano bem como para
a cidade de Roma o imperador sentiu-se ameaçado e começou a perseguição aos cristãos dentro do império. As ideias
cristãs abalaram as estruturas do Império Romano uma vez que o cristianismo criticou a escravidão e defendia que o
imperador não deveria ser cultuado como deus.
QUESTÃO 04
Resposta: [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.
QUESTÃO 05
Resposta: [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.
QUESTÃO 06
Resposta: [D]
O império romano foi fortemente influenciado pela cultura dos povos dominados, o que demonstra claramente uma
forte característica dos latinos, o universalismo.
QUESTÃO 07
Resposta: [C]
Foi o Edito de Milão que promoveu a legalização do cristianismo, permitindo assim a atuação da Igreja Católica.
QUESTÃO 08
Resposta: [D]
Foi o Edito de Tessalônica que transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano.
QUESTÃO 09
Resposta: [E]
As Leis Licínias proibiram a escravidão por dívidas em Roma além de permitirem que os plebeus elegessem um dos
cônsules.
QUESTÃO 10
Resposta: [C]
O contexto citado acima remete ao período de caos vivido pelo Império Romano do ocidente provocado pelas
invasões dos povos germânicos.

QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 01
A reforma promovida pelo legislador Sólon em Atenas promoveu o fim da escravidão por dívidas, dessa forma, os
atenienses mais pobres não poderiam mais serem escravizados pelos eupátridas, e aqueles que eram escravos devido
a essa condição, deveriam ser libertos tendo assim as suas dívidas perdoadas.
QUESTÃO 02
Nesse período o Império Romano havia transformado o cristianismo na sua religião oficial através do Edito de
Tessalônica. A partir de então o cristianismo passou a ser a única religião permitida pelo governo romano e as práticas
pagãs foram duramente reprimidas. Dessa forma, Hipatia que era vista pelos cristãos mais exaltados como uma
representação do paganismo foi violentamente assassinada.
QUESTÃO 03
A pax romana foi um longo período de estabilidade política, social, econômica e principalmente das fronteiras vivida
por Roma desde o governo de Otávio Augustus até os meados do século II d.C.. Essa estabilidade foi proporcionada
pelo bom momento econômico vivido pelo estado o que possibilitou aos imperadores investirem na política do pão
e circo e no fortalecimento do exército que fazia a proteção das fronteiras.
QUESTÃO 04
Os romanos consideravam bárbaros aquelas pessoas que viviam fora das fronteiras do império, que não tinham
direito a cidadania e que tinham uma cultura bem diferente da romana. Não falavam latim, não se comportavam
como os romanos, não conheciam a escrita, entre outros aspectos, tais como os descritos no texto.
QUESTÃO 05
A partir do século III da Era Cristã, início do Baixo Império, o Império Romano entrou em declínio até sua queda total
no ano de 476. Diversos fatores explicam esta crise e fim do Império Romano do Ocidente, entre eles, aspectos
econômicos, políticos e sociais. As invasões dos povos bárbaros apenas contribuíram para o processo de
desagregação desta civilização. Entre os aspectos econômicos, havia um forte processo inflacionário e o problema
dos gastos crescentes com o exército romano (que tinha por função primeira proteger as fronteiras do império,
ameaçadas pelos persas no Oriente e pelos germânicos no Ocidente), que levou a uma cobrança excessiva de
impostos sobre a população. Dessa forma a crescente crise econômica levou ao enfraquecimento do Estado
facilitando as invasões germânicas.

