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MOMENTO DÉJÀ VU



• 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



OS IRMÃOS GRACO



MOMENTO EXERCÍCIO

Agora é hora de testar nossos 
conhecimentos. 



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 1- De que
modo a ascensão dos
generais se
transformou em uma
ameaça ao regime
republicano?



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Na medida em que asseguravam as vitórias 
militares romanas, os generais ganhavam grande 
prestígio e, de tal modo, não tinham dificuldades 

em vencer as eleições para as magistraturas. Com 
o fortalecimento de sua imagem política, esses 
generais tinham poder de mando e decisão que 
poderiam facilmente superar as regras e limites 
impostos pela República. Não por acaso, o fim 
desse período é marcado pela disputa de poder 

entre os generais que desejavam controlar o 
governo na condição de imperador.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 2-(PUC-SP 2018/1)Considere os textos abaixo.

“[...] Amúlio expulsa seu irmão e apodera-se do trono. Depois deste crime, cometeu outro: ele extermina todos os 
filhos varões do irmão e, sob o pretexto de honrar sua sobrinha Réia Sílvia, colocando-a entre as vestais, ele tira 
toda a esperança de se tornar mãe condenando-a à virgindade perpétua.
Mas acredito que o destino estava encarregado da fundação de uma cidade tão poderosa: era a ele que cabia lançar 
os alicerces deste vasto império que iguala o dos deuses. [...]”
Tito Livio – História de Roma, livro I, p.10. - Texto traduzido e adaptado de TITO LÍVIO. Historia de Roma desde su
fundación. (Ab urbe condita). http://historicodigital.com/download/tito%20livio%20i.pdf, acesso em 07/11/17

“Os romanos foram honrados em quase todas as nações: impuseram as leis da sua hegemonia a muitos povos: hoje, 
as letras e a história celebram-nos em quase todas as raças. Não têm motivo para queixar-se da justiça do Deus 
supremo e verdadeiro: eles receberam sua recompensa...; os judeus, que tinham morto Cristo, foram justamente 
entregues aos romanos, para a glória destes. Aqueles, que pelas suas virtudes, [...] procuraram e obtiveram a glória 
terrestre deviam vencer aqueles que, com seus enormes vícios, mataram e recusaram o dispensador da verdadeira 
glória e da Cidade Eterna.”
Santo Agostinho – A Cidade de Deus – Livro V, cap. XVIII, p. 527. - Texto adaptado: http://charlezine.com.br/wp-
content/uploads/Cidade-de-Deus-Agostinho.pdf. Acesso em 07/11/17

Os textos foram escritos por cidadãos romanos, em diferentes épocas, e tratam momentos distintos da história de Roma. No 
entanto, eles concordam que:

a) a dominação militar de Roma sobre outros povos não seria duradoura.

b) o poder de Roma dependeu da conquista militar e da aceitação das leis.

c) a explicação para o imenso poderio romano é de ordem religiosa.

d) o crime e os vícios dos fundadores de Roma foram os fundamentos do império.

e) Roma tinha um exército imbatível.

http://charlezine.com.br/wp-content/uploads/Cidade-de-Deus-Agostinho.pdf. Acesso em 07/11/17


RESOLUÇÃO

RESPOSTA: Letra “C”.

a explicação para o imenso poderio romano é 
de ordem religiosa.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 3 - “As três Guerras Púnicas constituíram um processo impactante ainda na
Antiguidade e sempre impressionaram muito. Para que se tenha uma ideia das proporções
alcançadas, basta pensarmos que, em 146 a. C., ao final dos conflitos, Roma havia
conquistado a Sicília, a Córsega, a Hispania e o norte da África. Além da anexação desses
territórios, consequência direta da derrota de Cartago, os romanos também já haviam
conquistado a Macedônia, algumas regiões da Ásia e Gália Transalpina, exercendo influência
política, econômica, social e cultural em imensa diversidade de territórios.”

In: GARRAFFONI, Renata S. “Guerras Púnicas”. In: MAGNOLI, Demétrio (org). História das Guerras.

São Paulo: Contexto, 2006, p. 73)

Tendo como base o texto acima, podemos assinalar como uma das principais transformações do

mundo romano nesse período:

a) o avanço político da plebe, por meio da luta dos irmãos Graco.

b) o fim da república e o estabelecimento da monarquia.

c) a igualdade jurídica entre patrícios e plebeus.

d) a generalização do trabalho assalariado, estimulada pela expansão mercantil.

e) a introdução do latifúndio cultivado por escravos em larga escala.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “E”.

a introdução do latifúndio cultivado 
por escravos em larga escala.



MOMENTO EXERCÍCIO

QUESTÃO 4- As Guerras Púnicas foram uma série de combates
entre Roma e Cartago entre o III e o II século a.C.; receberam esse
nome, porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos.
Tiveram importância significativa na história de Roma e do
mundo antigo, porque:

a) Roma não superou várias derrotas para Aníbal.
b) o embate entre Roma e Cartago durou muito tempo, mais de
um século.
c) após a vitória, Roma entrou em contato com diversas civilizações
e adquiriu maior progresso.
d) Roma se afirmou como primeira potência e dominou política e
culturalmente os povos do Mediterrâneo.
e) Roma aboliu a escravidão em seus domínios territoriais.



RESOLUÇÃO

RESPOSTA:

Letra “D”.

Roma se afirmou como primeira potência e 
dominou política e culturalmente os povos 

do Mediterrâneo.



ESCRAVIDÃO EM ROMA

Prisioneiros de guerra ou 
pessoas que não 

pagavam suas dívidas 
(plebeus).



ESCRAVIDÃO ANTIGA X ESCRAVIDÃO MODERNA



ESCRAVIDÃO EM ROMA



ESCRAVISMO EM ROMA

• Com as guerras de conquista, milhares de
prisioneiros de guerra foram trazidos para a
Península Itálica. Os ricos tinham, às vezes,
centenas de escravizados, pessoas das mais
diversas cores e origens: gregos, macedônios,
asiáticos, etc.

• As terras e os escravos obtidos nas guerra
originaram grandes propriedades escravistas
na Península Itálica.

• Trabalhos domésticos, na agricultura, nas
cidades, etc.



REVOLTA DE ESPÁRTACO: RESISTÊNCIA

Durante a República, ocorrem três grandes revoltas de escravos:
duas delas na Sicília, de 136 a 132 a.C; a outra, no sul da Itália,
de 73 a 71 a.C.

A maior delas ocorreu em Cápua, no sul da Península Itálica, e foi
liderada por Espártaco.
Espártaco foi capturado pelos romanos no norte da Grécia e
tornou-se um gladiador.



REVOLTA DE ESPÁRTACO: RESISTÊNCIA À ESCRAVIDÃO

Em busca da liberdade, dezenas
de escravos liderados por
Espártaco iniciaram em 73 a.C.
iniciaram uma das maiores
rebeliões do mundo antigo.

Milhares de escravizados e
homens livres pobres aderiram à
rebelião. A frente de um exercito
de ex-escravos, que chegou a ter
cerca de 100 mil combatentes,
Espártaco venceu tropas romanas
por diversas vezes e dominou boa
parte do sul da Itália.

Em 71 a.C, os exércitos romanos
se uniram e conseguiram vencer
os rebeldes. Como castigo
exemplar, Espártaco e cerca de 6
mil seguidores foram presos,
crucificados e expostos ao longo
da via Ápia, estrada que ligava
Roma a Cápua.



EM SÍNTESE

SUGESTÃO DE 
LEITURA:

Páginas 200 e 
201.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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