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Escola: _____________________________________  Data:___________ 

Aluno: ______________________________________Série: ___________ 

 

Questões discursivas sobre Roma Antiga 

1- Qual é o nome da lenda mais conhecida que narra a criação de Roma? Quem a 

descreveu? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Fale como ocorreu a criação de Roma segundo as fontes históricas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3- Quais eram as classes sociais que formavam a Monarquia Romana? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Quais eram as funções exercidas pelo monarca romano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- Qual era a instituição política romana mais poderosa depois do rei? 

______________________________________________________________________ 

6- A expansão romana ganhou destaque durante a ______________________, quando 

Roma reuniu inúmeros territórios sob o seu comando. 

7- Fale sobre a crise da República romana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8- O que foi o Primeiro Triunvirato? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9- Como ocorreu a formação do Império Romano? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10- Durante o Império Romano houve o aumento da distribuição de pão e trigo e do 

entretenimento da população. Tal prática ficou conhecida como 

_____________________________________. 
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Gabarito 

1- A lenda mais conhecida que narra a criação de Roma é a descrita por Virgílio, 

conhecida como Rômulo e Remo. 

2- Segundo as fontes históricas, após várias tentativas de invasões na Península Itálica, o 

povo etrusco finalmente conseguiu conquistar a região e se fixar nela por volta do século 

VII a.C. Foi o domínio deste povo que marcou o início da civilização romana. 

3- Patrícios 

Clientes 

Plebeus 

4- Executiva, judiciária e militar. 

5- O Senado. 

6- República. 

7- A crise da república romana ocorreu a partir do fortalecimento do latifúndio que 

contava cada mais com a mão de obra escrava no campo, fato que obrigou os camponeses 

e pequenos proprietários partirem rumo à cidade, em busca de melhores condições de 

vida. 

Com isso, o aumento populacional de Roma provocou vários problemas sociais, pois a 

cidade não conseguiu abrigar de modo satisfatório tantas pessoas. 

8- O Primeiro Triunvirato consistiu na união de três líderes romanos que tinham o 

objetivo de resolver os problemas sociais vivenciados pela população de Roma. 

9- A formação do Império Romano ocorreu após várias disputas internas pelo poder entre 

os membros do Segundo Triunvirato. Otávio Augusto saiu vitorioso e acabou assumindo 

o posto de líder máximo. A partir de então, Roma abandonava a condição de República e 

se tornava o Império Romano. 

10- Política do pão e circo. 
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