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MOMENTO DÉJÀ VU



SOCIEDADE ROMANA



Os plebeus iniciaram lutas por igualdade e promoveram muitas revoltas, que 
resultaram na conquista de direitos.

494 a.C.
Tribunato da Plebe

Direito de 
eleger um 

tribuno para a 
defesa de 

interesses dos 
plebeus.

450 a.C. 
Lei das Doze

Tábuas

Primeiras leis 
escritas em 
placas de 
bronze.

445 a.C.
Lei Canuleia

Permissão do 
casamento 

entre 
patrícios e 
plebeus. 

367 a.C. 
Leis Licínias-Séxtias

A primeira 
determina que um 

dos cônsules deveria 
ser plebeu. A outra 

cancela parte da 
dívida que os 

plebeus tinham com 

os patrícios.
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LUTAS POR DIREITOS



• A República Romana era governada por magistrados, Senado e Assembleias.

Senado: membros vitalícios que controlavam o tesouro público e decidiam sobre questões de guerra e paz.

Assembleias: organizadas em três tipos: assembleia das tribos, da plebe e centuriata. 

Mulheres e escravos não participavam da vida política.
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A REPÚBLICA ROMANA (509 a.C – 27 a.C)



CONSQUISTAS DE ROMA



MOTIVOS DA EXPANSÃO TERRITORIAL



• Conquista da Península Itálica (séculos 
V a.C. e III a.C.);

• Guerras Púnicas (264 a.C. e 146 a.C.): 
conquista de Cartago;

• Conquistas: Macedônia,  Grécia e parte 
da Ásia Menor;

• Conquista da Gália, norte da África e 
Egito (século I a.C.).

Terras sob o domínio romano (século I a.C.)

Fonte: GUARINELLO, Norberto Luiz. História Antiga. São Paulo: Contexto, 2014. p. 140.
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A EXPANSÃO ROMANA



ROMA



ROMA



1º FASE: CONQUISTA DA PENÍNSULA ITÁLICA



GUERRAS PÚNICAS: ROMA X CARTAGO



GUERRAS PÚNICAS: ANÍBAL



GUERRAS PÚNICAS



Consequências:

Escravização dos povos vencidos nas guerras 

• Grandes propriedades de terra que produziam vinho e azeite de 
oliva, por meio de mão de obra escrava.

• Revolta de Espártaco.

A luta pela terra 

• Grandes proprietários de terra se beneficiavam com as guerras.

• Pequenos produtores prejudicados.

• 133 a.C.: reforma agrária proposta por Tibério Graco.

• 123 a.C.: Caio Graco amplia a reforma iniciada por Tibério Graco.
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CONSEQUÊNCIAS DA EXPANSÃO ROMANA



EM SÍNTESE

Sugestão de 
leitura:

Páginas 196 a 
199 do livro 

didático.



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- Com a expansão do poder romano [sob a República], tornou-se
enorme a diferença entre a pequena cidade nascida às margens do Tibre e a
Roma todo-poderosa, agora senhora do Mediterrâneo. A economia, a política, a
vida social e religiosa dos romanos passaram por profundas modificações.
In: José Jobson de A. Arruda c Nelson Piletti, Toda a História.

Entre as modificações que se pode identificar está:

a) a prosperidade do conjunto da plebe, maior beneficiária da ampliação do
mercado consumidor em função das províncias conquistadas.
b) a disseminação da pequena propriedade, com a distribuição da terra
conquistada aos legionários, maiores responsáveis pela expansão.
c) a crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial os gregos,
alterando as práticas religiosas romanas.
d) o enrijecimento moral de toda a sociedade, que passou a não mais tolerar as
bacanais — festas em honra ao deus Baco.
e) a criação e consolidação do colonato como base da economia romana e sua
disseminação pelas margens do mar Mediterrâneo.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “C”.

a crescente influência cultural dos povos 
conquistados, em especial os gregos, alterando 

as práticas religiosas romanas. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2 – Um dos primeiros conflitos geopolíticos da história da humanidade, as chamadas Guerras
Púnicas foram protagonizadas por Roma e Cartago, ambas com sistema de governo republicano
oligárquico. Em relação às diferenças entre as duas cidades-estado é CORRETO afirmar:

a) Roma: formação Etrusca; aristocracia fundiária; organização do poder por dois cônsules e
expansão pela Península Itálica. Cartago: formação Fenícia; aristocracia mercantil;
organização do poder por dois sulfetas e expansão pelo Mar Sardônio Tirreno-Ibéria.

b) Roma: formação Etrusca; aristocracia mercantil; organização do poder por dois sulfetas e
expansão pela Península Itálica. Cartago: formação Fenícia; aristocracia fundiária;
organização do poder por dois cônsules e expansão pelo Mar Sardônio Tirreno-Ibéria.

c) Roma: formação Etrusca; aristocracia fundiária; organização do poder por dois sulfetas e
expansão pela Península Itálica. Cartago: formação Fenícia; aristocracia mercantil;
organização do poder por dois cônsules e expansão pelo Mar Sardônio Tirreno-Ibéria.

d) Roma: formação Fenícia; aristocracia fundiária; organização do poder por dois cônsules e
expansão pela Península Itálica. Cartago: formação Etrusca; aristocracia mercantil;
organização do poder pelas mulheres e expansão pelo Mar Sardônio Tirreno-Ibéria.

e) Roma: formação Fenícia; aristocracia fundiária; organização do poder por dois cônsules e
expansão pelo Mar Sardônio Tirreno-Ibéria. Cartago: formação Fenícia; aristocracia
mercantil; organização do poder por dois sulfetas e pela Península Itálica.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “A”.

Roma: formação Etrusca; aristocracia fundiária; 
organização do poder por dois cônsules e expansão 
pela Península Itálica. Cartago: formação Fenícia; 
aristocracia mercantil; organização do poder por 

dois sulfetas e expansão pelo Mar Sardônio
Tirreno-Ibéria.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3 – As Guerras Púnicas, conflitos entre Roma e Cartago, no século
II a.C., foram motivadas:

a) pela disputa e controle do comércio no mar Negro e posse das colônias
gregas.

b) pelo controle das regiões da Trácia e Macedônia e o monopólio do
comércio no Mediterrâneo.

c) pelo domínio da Sicília e disputa pelo controle do comércio no mar
Mediterrâneo.

d) pela divisão do Império Romano entre os generais romanos e a submissão
de Siracusa a Cartago.

e) pelo conflito entre o mundo romano em expansão e o mundo bárbaro
persa.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “C”.

pelo domínio da Sicília e disputa pelo 
controle do comércio no mar 

Mediterrâneo.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.

Prof. Rafael Nascimento
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