
 
1. CONTEÚDOS  

 

Capítulo 5 – Os romanos (páginas 96 a 125) 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

 

- Roma antiga: Monarquia (páginas 96 a 101) 

Mito do Rômulo e Remo 

Grupos sociais (patrícios, plebeus, escravos e clientes) 

Fim da monarquia 

- Roma antiga: República (páginas 101 a 107) 

Papel desempenhado pelo Senado e magistrados 

Conquistas plebeias (Lei das Doze Tábuas, Lei Canuleia) 

Guerras Púnicas (expansão, enriquecimento com comércio e cobrança de impostos, escravidão) 

Política pão e circo 

Triunvirato 

- Roma antiga: Império (página 108; 124 a 125) 

Papel do imperador 

Crise do império: corrupção; crise política; crise econômica, falta de escravos; cristianismo e 

invasões bárbaras 

- Roma antiga: costumes e tradições (página 109 a 123) 

Construções romanas (edifícios, estradas, aquedutos, banhos públicos) 

Vida social (teatros, anfiteatros, diversões) 

Religião (politeísmo e cristianismo) 

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá 
o valor máximo de 2,0. A lista deverá ser feita e trazida na AULA DE REC para que o professor 
posa tirar as dúvidas. No final da aula ela será entregue para o professor; 
 
- A lista de exercícios não poderá ser entregue depois da aula de REC; 
 
- SE NÃO acontecer a aula de REC os alunos entregarão a lista no dia da prova para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
- O xerox não realizará cópias de projetos de REC no dia da aula. 
 
 
4. Lista de exercícios: 
 

Objetivo: Compreender as características políticas, econômicas, sociais e religiosas da Roma Antiga.  

PROJETO DE RECUPERAÇÃO PARALELA 
2º Trimestre - 2019 

2015 
 Disciplina: História                                                        Ano:  6º ano A/B   do E. Fundamental II 

Professor(a):  Paula Nomelini 



 
 
 
 

 
 

Nome:______________________________________________________ Nº _____ Data:  ____/____/2019   
 
 
1.Explique, com suas palavras, o mito de Rômulo e Remo. 
 
2.Escreva as características de cada grupo social: 
a)patrícios: 
b)plebeus: 
c)escravos: 
d)clientes: 
 
3.  Faça um esquema para explicar o fim da Monarquia em Roma. 
 
4.Qual era o papel desempenhado pelo Senado na República romana? 
 
5.Após diversas revoltas, quais foram as conquistas plebeias? 
 
6.Quais são as cidades envolvidas nas Guerras Púnicas? Quais foram as consequências dessa revolta para a cidade 
de Roma? 
 
7.O que foi a política “pão e circo”? Qual era o seu objetivo? 
 
8.Como ocorreu o fim do governo republicano em Roma? 
 
9.Qual era o papel do imperador? 
 
10.Quais foram os fatores que levaram ao fim do império romano? 
 
11. Escolhe três elementos da cultura romana e explique-os.   
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