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Exercícios sobre Roma Antiga 

1- Quais foram os povos que contribuíram para a formação de Roma: 

a)Etruscos, úmbrios, suecos, sabinos, americanos e gregos 

b)Etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, samnitas e gregos 

c)Etruscos, indígenas, latinos, sabinos, samnitas e gregos 

d)Etruscos, indígenas, latinos, suecos, samnitas e gregos 

2- A cidade de Roma, atual capital da Itália, originou-se de uma pequena aldeia e 

se tornou um dos maiores impérios constituídos no período da: 

a)Idade Média 

b)Idade Moderna 

c)Idade Contemporânea 

d)Antiguidade 

3- Roma foi o centro da vida política e econômica da região e os romanos foram 

considerados o povo mais importante e influente da: 

a)Civilização ocidental 

b)Civilização oriental 

c)Civilização austral 

d)Civilização ameríndia 

4- Quantas formas de governo Roma vivenciou? Quais foram elas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5- A história da fundação de Roma é marcada por várias lendas. A mais famosa é a 

dos irmãos Rômulo e Remo, descrita por Virgílio em sua obra: 

a)A Odisseia 

b)Hipólito 

c)Eneida 

d)Lisístrata 
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6- Após Rômulo e Remo serem jogados no Rio Tibre, eles foram encontrados por 

quem? 

a)Por um tigre às margens do rio que cuidou das crianças 

b)Por uma loba às margens do rio, ela cuidou e amamentou as crianças 

c)Por uma serpente às margens do rio, que os matou envenenados 

d)Por uma loba às margens do rio, ela matou as crianças assim que as encontrou 

7-Ao chegarem à vida adulta, por volta de 753 a.C., eles retornam à Alba Longa, 

destituem Amúlio do poder e criam a cidade de Roma. Após desavenças entre os 

irmãos sobre a construção de Roma, Rômulo: 

a)É morto por Remo, que se torna o primeiro rei de Roma 

b)Se casa e abandona o irmão 

c)Assassina Remo e foge para o oriente 

d)Assassina Remo e se torna o primeiro rei de Roma 

8-Já de acordo com historiadores, a região da Península Itálica era habitada 

principalmente por latinos e sabinos que sofriam com muitas invasões etruscas. A 

fundação de Roma se deu a partir da: 

a)Construção fortificada pelos latinos e sabinos, visando impedir as invasões dos 

etruscos. 

b)Construção fortificada pelos etruscos e sabinos, visando impedir as invasões dos 

latinos. 

c)Construção fortificada pelos latinos e etruscos, visando impedir as invasões dos 

sabinos. 

d)Construção fortificada pelos latinos e sabinos, visando impedir as invasões dos 

ameríndios. 

9- De acordo com os estudiosos, como se iniciou a civilização romana? 

a)O povo sabino conseguiu dominar a região por volta do século VII a.C. Foi a partir da 

fixação deles na região da Península Itálica que se iniciou a civilização romana. 

b)O povo latino conseguiu dominar a região por volta do século VII a.C. Foi a partir da 

fixação deles na região da Península Itálica que se iniciou a civilização romana. 

c)O povo etrusco conseguiu dominar a região por volta do século VII a.C. Foi a partir 

da fixação deles na região da Península Itálica que se iniciou a civilização romana. 
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d)O povo ameríndio conseguiu dominar a região por volta do século VII a.C. Foi a 

partir da fixação deles na região da Península Itálica que se iniciou a civilização 

romana. 

10-Os romanos eram: 

a)Politeístas 

b)Monoteístas 

c)Cristãos 

d)Budas 

11- Durante o Império, Roma vivenciou um aumento da distribuição de pão e trigo 

e do lazer da população. Tal ação ficou conhecido como: 

a)Política do trigo e circo 

b)Política do pão e lazer 

c)Política do trigo e lazer 

d)Política do pão e circo 

12- Após a morte de Teodósio em 395 d.C. o Império Romano foi dividido entre 

seus filhos: 

a)Lucídes e Astolfo 

b)Honório e Arcádio 

c)Virgílio e Aristóteles 

d)Honório e Virgílio 

 


