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Tópicos de Resolução 
 
I.1.1 
> Opção D. 
 
I.2.1 
> Na resposta, devem ser referidos quatro dos aspectos seguintes, ou outros considerados relevantes: 

- adopção do latim como língua oficial, língua que está na origem das várias línguas faladas na Península Ibérica; 
- incremento e desenvolvimento da urbanização e do modelo urbano romano; 
- construção de edifícios públicos e privados segundo os modelos da arquitectura romana; 
- criação de uma rede de infra-estruturas viárias, composta por estradas e pontes, para ligação entre os principais 

centros urbanos; 
- adopção dos costumes romanos, nomeadamente, das termas, dos jogos, do teatro, do vestuário e da 

alimentação. 
> Interpretação completa da figura e texto. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
I.2.2 
> Opção B. 
 
I.3.1 
 a) Nome: Octávio Augusto (Augusto ou Imperador Augusto). 
 b) Título: imperador. 
 c) Poder: religioso. 
 
I.3.2 
> No plano militar: restabeleceu a ordem e a disciplina após um período de anarquia, prosseguiu as conquistas e pacificou 
as províncias; 
> No plano político: empreendeu a reforma do aparelho administrativo, reforçando os poderes do imperador e reduzindo 
os poderes do Senado; 
> No plano religioso: procurou restabelecer a religião tradicional romana, ligando-a ao culto imperador. Como Pontifex 
Maximus interpretou a vontade dos deuses;   
> No plano social: apaziguou as lutas sociais, reordenando a população com base na igualdade (teórica);  
> No plano cultural: usou a prosperidade económica para proteger as artes e os artistas (mecenato).   
 
I.3.3 
> A Pax Romana e a prosperidade económica alteraram os hábitos do povo romano, permitindo o usufruto do ócio. As 
classes privilegiadas participavam em banquetes privados, acompanhados de música, dança e recitação. Um ritual social 
muito apreciado era a ida às termas e, como divertimentos públicos, também o eram os jogos, as corridas de cavalos, as 
grandes procissões (na origem das representações teatrais) e os combates. Os anfiteatros foram as construções mais 
populares da arquitectura romana ao serviço do ócio, embora os teatros, as termas e os estádios/hipódromos 
constituíssem, igualmente, 
exemplos de tipologias arquitectónicas ligadas aos tempos livres. 
Divertimentos (exemplos): 

• jogos; 
• corridas de cavalos que, em Roma, se faziam, preferencialmente, no grande circo (Circo Máximo); 
• grandes procissões (na génese das representações teatrais); 
• banhos, nas termas, local de encontro e convívio social; 
• combates públicos nos anfiteatros; 
• banquetes privados, acompanhados de música, dança e recitação. 

Tipologias arquitectónicas (exemplos): 
• anfiteatros de vários andares, com planta circular ou elíptica, sem cobertura, com galerias sob as bancadas e a 

arena; 
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• estádios/hipódromos, em torno de pistas fechadas, onde tinham lugar as apreciadas corridas de quadrigas; 
• teatros, baseados no modelo grego; 
• termas, contendo piscinas de água fria e quente, saunas, ginásio (e mesmo outros espaços funcionais: biblioteca, 

salas de reuniões, estádios, hipódromos, teatros e lojas). 
 
II.1.1 
 
> Opção C. 
 
II.1.2 
 
> Na resposta, devem ser referidas quatro das características seguintes, ou outras consideradas relevantes: 

-  Timgad como exemplo de uma cidade do Império Romano que segue o modelo organizativo dos acampamentos 
militares; 

-  traçado em retícula (rede ortogonal) das ruas e dos quarteirões; 
- articulação da cidade a partir do traçado das vias principais – o cardo (com a direcção norte-sul) e o decumano 

(com a direcção nascente-poente) –, que se cruzam em ângulo recto; 
- o fórum, centro nevrálgico da vida urbana, situado perto do cruzamento dos dois eixos de circulação; 
- localização de termas e anfiteatros na periferia da cidade. 

> Integração, de forma oportuna e sistemática, dos dados da figura. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
 
III.1.1 
 
> Na resposta, devem ser explicitadas quatro das seguintes funções, ou outras consideradas relevantes: 

- funções sociais – centros de encontro e de convívio frequentados por ambos os sexos; 
- funções higiénicas – importância dos banhos públicos: frigidário – piscinas de água fria; tepidário – piscinas de 

água tépida; caldário – piscinas de água quente; 
- funções desportivas/exercícios físicos – estádios, ginásios; 
- funções lúdicas – lojas, livrarias, teatros, salas de jogos, salas de reunião; 
- funções terapêuticas – águas com propriedades medicinais, óleos, massagens, saunas. 

> Interpretação completa da figura, por referência ao solicitado. 
> Utilização adequada e sistemática da terminologia específica da disciplina. 
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